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ความน า 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 
1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 30/2561 ลง
วันที่ 5 มกราคม 2561 ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  โดยมีค าสั่งให้โรงเรียนด าเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2561 โดยให้
ใช้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา2561เป็นต้นมา ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดย
ก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการ
เต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนจึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561/1)ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และเป็น
กรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  โครงสรา้งเวลาเรียน  ตลอดจน
เกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถก าหนด
ทิศทางในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น  โดยมีกรอบแกนกลาง
เป็นแนวทางท่ีชัดเจนเพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0  มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้
อย่างแท้จริง  และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับเห็น
ผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ท าให้การจัดท าหลักสูตรในระดับ
สถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่
ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุม
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่าย  ที่
เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของ
ชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
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วิสัยทัศน์หลักสูตร(Course Vision ) 

 หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนปูถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561/1) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากลและเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย  ความรู้คู่คุณธรรม  มีความเป็นผู้น าของสังคมมีจิตส านึก
ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานสามารถใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาในการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

เป้าประสงค์หลักสูตร (Course Objectives) 
1.เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ  มีทักษะชีวิต  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนว
ทางการด าเนินชีวิต  เป็นผู้น าที่ดีของสังคมและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และการสื่อสาร
อย่างหลากหลาย  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (Word Citizen) 

2.เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ (Quality System 
Management)  เพื่อรองรับการกระจายอ านาจอย่างทั่วถึง 

3.เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัยยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Word  Class standard) 
4.เพ่ือให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรของทุกหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

วิสัยทัศน์โรงเรียน (School Vision) 

         โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เป็นสถานศึกษาของชุมชน  เน้นผลผลิตสู่อาเชียน  เรียนรู้ทันเทคโนโลยี 
 กีฬาเยี่ยม  เปี่ยมด้วยวัฒนธรรมไทย  รวมใจตามรอยเศรษฐกิพอเพียง 

พันธกิจโรงเรียน(School Missin) 

 1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
 2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3.  ส่งเสริม สนับสนุนครูบุคลกรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากล 
 5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

 6.  พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ 
 7.  ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชนในการจัดการศึกษา 
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เป้าหมายโรงเรียน (School  Goal) 

1.ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพและเป็นพลโลกตามท่ี
โรงเรียนก าหนด 
2.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล 
4.ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางมาตรฐานสากล 
5.โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
6.โรงเรียนมีและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ 
7. โรงเรียนร่วมมือกับชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชนในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ ์พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561/1) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561/1)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

 1.ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 

 2.ความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์คิดอย่างสร้างสรรค์  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 3.ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
และมีกาตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและผู้อื่น 
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 5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ สื่อสาร การท างาน การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561/1) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 

1.รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3.มีวินัย 
4.ใฝ่เรียนรู้ 
5.อยู่อย่างพอเพียง 
6.มุ่งม่ันในการท างาน 
7.รักความเป็นไทย 
8.มีจิตเป็นสาธารณะ 

 
อัตตลักษณ์     “  สุขภาพดี  มีสัมมาคาระ ” 
เอกลักษณ์      “  กีฬาเด่น   เน้นวิชาการ ” 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาระท่ี 1การอ่าน 

มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระท่ี 2การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ   
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

สาระท่ี 3 การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ   และพูดแสดงความรู้ ความคิด   และความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ   อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์         

สาระท่ี 4  หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท 4.1เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย   การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง  
ของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ        
สาระท่ี 5  วรรณคดีและวรรณกรรม              
มาตรฐานที่  5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น 
คุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551  ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ภาษาไทย 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240 (6 นก) 

คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240 (6 นก) 

วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ี

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

160(4 นก) 
120 (3 นก) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร ์
 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

240 (6 นก) 
80 (2 นก) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก) 80 (2 นก) 80 (2 นก) 120 (3 นก) 

ศิลปะ 80 (2 นก) 80 (2 นก) 80 (2 นก) 120 (3 นก) 

การงานอาชีพ 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 80 (2 นก) 

ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240 (6 นก) 

รวมเวลาเรียน (รายวิชาพ้ืนฐาน) 880 (22นก) 880 (22นก) 880 (22นก) 1,640 (41 นก) 

     รายวิชาเพ่ิมเติม ปีละไม่น้อยกว่า  200ชม. 
(ไม่น้อยกว่า 5นก) 

ไม่น้อยกว่า1,600 ชม.: 
(ไม่น้อยกว่า 40นก) 

40 นก หน้าท่ีพลเมือง ต้องเรียน  120 (3 นก) 

40 (1 นก) 

40 (1 นก) 

ต้องเรียน  80 (2 นก) 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ต้องเรียน80 (2 นก) 

80 (2 นก) 

ต้องเรียน80 (2 นก) 

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  

- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและบริการสังคม 

 

 

สาธารณประโยชน์ 

 

120 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

360 

 

 

 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,200 ชม./ป ี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชม. 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
7 
 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียนปกติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

1.1 ภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.2 คณติศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

- เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.4สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

- ประวัติศาสตร ์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.5 สุขศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

- พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.6 ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

1.7 การงานอาชีพ 0.5 0.5  0.5 0.5  0.5 0.5  3.0 

1.8 ภาษาตา่งประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 66.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

   2.1 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

   2.2 เลือก 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 10.0 

   2.3การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) - - 1.0 1.0 - - 2.0 

   2.4ภาษาจีน 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 18.0 

รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 84.0 
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โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 รวม 

  ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2   

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

1.1 ภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.2 คณติศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

 - เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.4สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

 - ประวตัิศาสตร ์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.5 สุขศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  - พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.6 ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

1.7 การงานอาชีพ 0.5 0.5  0.5 0.5  0.5 0.5  3.0 

1.8 ภาษาตา่งประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 66.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

  2.1 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  2.2 คณิตศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  2.3 วิทยาศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  2.4 ภาษาอังกฤษ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  2.5 เลือก 1.0 1.0 
  

1.0 1.0 4.0 

  2.6การศึกษาค้นคว้าอสิระ (IS) - - 1.0 1.0 - - 2.0 

  2.7ภาษาจีน 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 30.0 

รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 94.0 
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โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์   พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -  คณิตศาสตร์ ห้องเรียนปกติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

  1.1 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.2 คณิตศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.0 -  1.0 1.0 1.0 - 4.0 

      -  เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.4 สังคมศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

      - ประวตัิศาสตร ์ -  0.5  0.5 0.5 - 0.5 2.0 

  1.5สุข/พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.6ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.7การงานอาชีพ 0.5 0.5 - - 0.5 0.5 2.0 

  1.8ภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 41.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

2.1 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 0.5  
 

 
0.5 0.5 2.0 

2.2 การศึกษาค้นคว้าอสิระ (IS) 1.0 1.0 - - - - 2.0 

2.3 คณติศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

2.4 วิทยาศาสตร ์               

    2.4.1 ฟิสิกส ์ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0 

    2.4.2 เคม ี 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

    2.4.3 ชีววิทยา 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

    2.4.4 เลือก - - 0.5 0.5 
 

1.0 2.0 

2.5 ภาษาตา่งประเทศ               

    2.5.1 ภาษาอังกฤษ -  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 

    2.5.2 ภาษาจีน - 0.5 -  - - 0.5 1.0 
รวมหน่วยกิจวิชาเพ่ิมเติม 8.0 9.5 8.0 8.0 8.0 9.5 51.0 
        รวมหน่วยกิจทั้งสิ้น 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 92.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์   พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -  คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

  1.1 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.2 คณิตศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.0 -  1.0 1.0 1.0 - 4.0 

      -  เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.4 สังคมศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

      - ประวตัิศาสตร ์ -  0.5  0.5 0.5 - 0.5 2.0 

  1.5สุข/พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.6ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.7การงานอาชีพ 0.5 0.5 - - 0.5 0.5 2.0 

  1.8ภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 41.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

   2.1  หน้าท่ีพลเมือง 
 

0.5  0.5 0.5  
0.5 2.0 

   2.2  การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) 1.0 1.0 - - - - 2.0 

   2.3 คณิตศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

   2.4 วิทยาศาสตร ์               

       2.4.1 ฟิสิกส ์ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0 

       2.4.2 เคม ี 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

       2.4.3 ชีววิทยา 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

2.4.4 เลือก     1.0 1.0  1.0   1.0  4.0 

   2.5 ภาษาต่างประเทศ 
       

       2.5.1 ภาษาอังกฤษ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

       2.5.2 ภาษาจีน 0.5 0.5 -  - 0.5 0.5 2.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 9.0 9.5 9.0 9.0 9.0 9.5 55.0 

รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 96.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์   พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนภาษา – ศิลป์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

  1.1 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.2 คณิตศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.0 -  1.0 1.0 1.0 - 4.0 

      -  เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.4 สังคมศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

      - ประวตัิศาสตร ์ -  0.5  0.5 0.5 - 0.5 2.0 

  1.5สุข/พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.6ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.7การงานอาชีพ 0.5 0.5 - - 0.5 0.5 2.0 

  1.8ภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 41.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

2.1หน้าท่ีพลเมือง 
 

0.5  0.5 0.5  
0.5 2.0 

2.2การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 1.0 1.0 - - - - 2.0 

2.3 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.4 สังคมศึกษา 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.5 วิทยาศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.6  ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.7  อาชีพ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.8 ภาษาต่างประเทศ               

2.8.1 ภาษาอังกฤษ 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 

2.8.2ภาษาจีน - - -  - 0.5 0.5 1.0 

2.9 พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 43.0 

รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 84.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์   พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนภาษา(ทวิศึกษา) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

  1.1 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.2 คณิตศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.0 -  1.0 1.0 1.0 - 4.0 

      -  เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.4 สังคมศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

      - ประวตัิศาสตร ์ -  0.5  0.5 0.5 - 0.5 2.0 

  1.5สุข/พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.6ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.7การงานอาชีพ 0.5 0.5 - - 0.5 0.5 2.0 

  1.8ภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 41.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

2.1หน้าท่ีพลเมือง 
 

0.5  0.5 0.5  
0.5 2.0 

2.2การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 1.0 1.0 - - - - 2.0 

2.3 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.4 สังคมศึกษา 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.5 วิทยาศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.6  ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.7  อาชีพ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.8 ภาษาต่างประเทศ               

2.8.1 ภาษาอังกฤษ 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 

2.8.2ภาษาจีน - - -  - 0.5 0.5 1.0 

2.9 พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 43.0 

รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 84.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 

 (ห้องเรียนปกต)ิ 
 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1(ภาคเรียนที่2)  
    

เวลาเรียน 
   เวลาเรียน  

  
รายวิชา/กิจกรรม 

  
รายวิชา/กิจกรรม 

 
หน่วยกิต 

 
   

หน่วยกิต (ชม. 
   

       
(ชม.) 

 
         
  รายวิชาพื้นฐาน  11.0 (440) รายวิชาพื้นฐาน  11.0 (440)  
  ท21101 ภาษาไทย 1 1.5(60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5(60)  
  ค21101 คณิตศาสตร1์ 1.5(60) ค21102 คณิตศาสตร์2 1.5(60)  
  ว21101 วิทยาศาสตร์1 1.5(60) ว21102 วิทยาศาสตร์2 1.5(60)  
  ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 (20) ว21104 วิทยาการค านวณ1 0.5 (20)  
  ส21101 สังคมศึกษา1 1.5(60) ส21102 สังคมศึกษา2 1.5(60)  
  ส21103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20)  
  พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0(40) พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0(40)  
  ศ21101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ21102 ศิลปะ 1.0 (40)  
  ง21101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
  อ21101 ภาษาอังกฤษ1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ2 1.5 (60)  
  รายวิชาเพิ่มเติม  4.0 (160) รายวิชาเพิ่มเติม  4.0 (160)  
  ส21231 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส21232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20  
  ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  ค...(เลือกคณิตศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ค...(เลือกคณิตศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  จ21201 ภาษาจนีเบื้องต้น1 0.5 (20) จ21202 ภาษาจนีเบื้องต้น2 0.5 (20)  
  รวมหน่วยกิต(ชม.)  15.0 (600) รวมหน่วยกิต(ชม.)  15.0 (600)  
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  
  ก21901 แนะแนว 0.0 (20) ก21902 แนะแนว 0.0 (20)  
  ก21903 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20) ก21904 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20)  
  ก21905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก21906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยช 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน  670ชม.  รวมเวลาเรียน  670ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น  

(ห้องเรียนปกต)ิ 
 
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2(ภาคเรียนที่2)  
  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

   
หน วยกิต (ชม. 

  
หน วยกิต (ชม.) 

 
        
  รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440) รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440)  
  ท22101 ภาษาไทย 3 1.5(60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5(60)  
  ค22101 คณิตศาสตร3์ 1.5(60) ค22102 คณิตศาสตร์4 1.5(60)  
  ว22101 วิทยาศาสตร์3 1.5(60) ว22102 วิทยาศาสตร์4 1.5(60)  
  ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) ว22104 วิทยาการค านวณ2 0.5 (20)  
  ส22101 สังคมศึกษา3 1.5(60) ส22102 สังคมศึกษา4 1.5(60)  
  ส22103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  
  พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40)  
  ศ22101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ 1.0 (40)  
  ง22101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
  อ22101ภาษาอังกฤษ3 1.5 (60) อ22102ภาษาอังกฤษ4 1.5 (60)  
  รายวิชาเพิ่มเติม  4.0 (160) รายวิชาเพิ่มเติม  4.0 (160)  
  ส22233 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส22234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
  I20201การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์IS1 1.0 (40) I20202 การสื่อสารและการน าเสนอIS2 1.0 (40)  
  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  ค...(เลือกคณิตศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ค...(เลือกคณิตศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  จ22201 ภาษาจนีเบื้องต้น2 0.5 (20) จ22202 ภาษาจนีเบื้องต้น3 0.5 (20)  
  รวมหน่วยกิต-ชม.  15.0 (600) รวมหน่วยกิต-ชม.  15.0 (600)  
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  
  ก22901 แนะแนว 0.0 (20) ก22902 แนะแนว 0.0 (20)  
  ก22903 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20) ก22904 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชา 0.0 (20)  
  ก22905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก22906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน  670ชม.  รวมเวลาเรียน  670ชม.  
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
15 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ห้องเรียนปกต)ิ  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ภาคเรียนที่2)  
  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

   
หน่วยกิต (ชม. 

  
หน่วยกิต (ชม.) 

 
        
 รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440) รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440)  
 ท23101 ภาษาไทย 5 1.5(60) ท23102ภาษาไทย  6 1.5(60)  
 ค23101 คณิตศาสตร5์ 1.5(60) ค23102 คณิตศาสตร์6 1.5(60)  
 ว23101 วิทยาศาสตร์5 1.5(60) ว23102 วิทยาศาสตร์6 1.5(60)  
 ว23103 ออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว23104 วิทยาการค านวณ3 0.5 (20)  
 ส23101 สังคมศึกษา5 1.5(60) ส23102 สังคมศึกษา6 1.5(60)  
 ส23103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  
 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40)  
 ศ23101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ 1.0 (40)  
 ง23101การงานอาชีพ 0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
 อ23101ภาษาอังกฤษ5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ6 1.5 (60)  
 รายวิชาเพิ่มเติม  4.0 (160) รายวิชาเพิ่มเติม  4.0 (160)  
 ส23235 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส23236 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
 ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
 ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
 ง ..(เลือกการงานรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40) ง ..(เลือกศิลปะรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
 จ23201 ภาษาจนีเบื้องต้น5 0.5 (20) จ23202 ภาษาจนีเบื้องต้น6 0.5 (20)  
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  15.0 (600) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  15.0 (600)  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  
 ก23901 แนะแนว 0.0 (20) ก23902 แนะแนว 0.0 (20)  
 ก23903 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20) ก23904 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชา 0.0 (20)  
 ก23905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก23906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
 I20203 การบริการสังคมIS3 0.0 (10) I20203 การบริการสังคมIS3 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน  670ชม.  รวมเวลาเรียน  670ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ห้องเรียนพิเศษ:Gifted Program)  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1(ภาคเรียนที่2)  
    

เวลาเรียน 
   เวลาเรียน  

  
รายวิชา/กิจกรรม 

  
รายวิชา/กิจกรรม 

 
หน วยกิต 

 
   

หน วยกิต (ชม. 
   

       
(ชม.) 

 
         
  รายวิชาพื้นฐาน  11.0 (440) รายวิชาพื้นฐาน  11.0 (440)  
  ท21101ภาษาไทย 1 1.5(60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5(60)  
  ค21101คณิตศาสตร์1 1.5(60) ค21102 คณิตศาสตร์2 1.5(60)  
  ว21101วิทยาศาสตร์1 1.5(60) ว21102 วิทยาศาสตร์2 1.5(60)  
  ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 (20) ว21104 วิทยาการค านวณ1 0.5 (20)  
  ส21101 สังคมศึกษา1 1.5(60) ส21102 สังคมศึกษา2 1.5(60)  
  ส21103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20)  
  พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (20)  
  ศ21101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ21102 ศิลปะ 1.0 (40)  
  ง21101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
  อ21101 ภาษาอังกฤษ1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ2 1.5 (60)  
  รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200) รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200)  
  ส21231 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส21232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20  
  ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 1.0 (40) ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 1.0 (40)  
  ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  อ..(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ...(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  จ21201 ภาษาจนีเบื้องต้น 1 0.5 (20) จ21202 ภาษาจนีเบื้องต้น 2 0.5 (20)  
  รวมหน่วยกิต(ชม.)  16.0(640) รวมหน่วยกิต(ชม.)  16.0(640)  
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  
  ก21901 แนะแนว 0.0 (20) ก21902 แนะแนว 0.0 (20)  
  ก21903 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20) ก21904 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20)  
  ก21905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก21906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน  710ชม.  รวมเวลาเรียน  710ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
     ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

(ห้องเรียนพิเศษ:Gifted Program) 
 
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2(ภาคเรียนที่2)  
  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

   
หน่วยกิต (ชม. 

  
หน่วยกิต (ชม.) 

 
        
  รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440) รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440)  
  ท22101 ภาษาไทย 3 1.5(60) ท22102ภาษาไทย 4 1.5(60)  
  ค22101 คณิตศาสตร3์ 1.5(60) ค22102 คณิตศาสตร์4 1.5(60)  
  ว22101 วิทยาศาสตร์3 1.5(60) ว22102 วิทยาศาสตร์4 1.5(60)  
  ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) ว22104 วิทยาการค านวณ2 0.5 (20)  
  ส22101 สังคมศึกษา3 1.5(60) ส22102 สังคมศึกษา4 1.5(60)  
  ส22103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  
  พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40)  
  ศ22101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ 1.0 (40)  
  ง22101การงานอาชีพ 0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
  อ22101ภาษาอังกฤษ3 1.5 (60) อ22102ภาษาอังกฤษ4 1.5 (60)  
  รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200) รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200)  
  ส22233 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส22234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
  ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 1.0 (40) ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4 1.0 (40)  
  I20201 การศึกษาค้นคว้า 1.0 (40) I20202 การสื่อสาร 1.0 (40)  
  และสร้างองค์ความรู้:IS1   และการน าเสนอ: IS2    
  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  อ...(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ...(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  จ22201 ภาษาจนีเบื้องต้น 3 0.5 (20) จ22202 ภาษาจนีเบื้องต้น 4 0.5 (20)  
  รวมหน่วยกิต-ชม.  16.0(640) รวมหน่วยกิต-ชม.  16.0(640)  
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  
  ก22901 แนะแนว 0.0 (20) ก22902 แนะแนว 0.0 (20)  
  ก22903 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20) ก22904 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชา 0.0 (20)  
  ก22905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก22906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน  710ชม.  รวมเวลาเรียน  710ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ห้องเรียนพิเศษ:Gifted Program) 
 
 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ภาคเรียนที่2)  
 

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

  
หน่วยกิต (ชม. 

  
หน่วยกิต (ชม.) 

 
       
รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440) รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440)  
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5(60) ท23102ภาษาไทย 6 1.5(60)  
ค23101 คณิตศาสตร5์ 1.5(60) ค23102 คณิตศาสตร์6 1.5(60)  
ว23101 วิทยาศาสตร์5 1.5(60) ว23102 วิทยาศาสตร์6 1.5(60)  
ว23103 ออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว23104 วิทยาการค านวณ3 0.5 (20)  
ส23101 สังคมศึกษา5 1.5(60) ส23102 สังคมศึกษา6 1.5(60)  
ส23103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40)  
ศ23101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ 1.0 (40)  
ง23101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ6 1.5 (60)  
รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200) รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200)  
ส23235 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส23236 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 1.0 (40) ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 1.0 (40)  
ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
อ...(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ...(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
จ23201 ภาษาจนีเบื้องต้น5 0.5 (20) จ23202 ภาษาจนีเบื้องต้น6 0.5 (20)  
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  16.0(640) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  16.0(640)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  
ก23901 แนะแนว 0.0 (20) ก23902 แนะแนว 0.0 (20)  
ก23903 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20) ก23904 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชา 0.0 (20)  
ก23905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก23906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  

I20203 กิจกรรมบริการสังคมIS3 0.0 (10) I20203 กิจกรรมบริการสังคมIS3 0.0 (10)  
 รวมเวลาเรียน  710ชม.  รวมเวลาเรียน  710ชม.   

. 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ห้องเรียนปกต)ิ 
 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่2)  
   รายวิชา/กิจกรรม  เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  
     หน่วยกิต (ชม.   หน่วยกิต (ชม.)  
          
  รายวิชาพื้นฐาน  7.0 (280)  รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260)   
  ท31101 ภาษาไทย 1  1.0 (40)  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40)   
  ค31101 คณิตศาสตร1์  1.0 (40)  ค31102 คณิตศาสตร2์ 1.0 (40)   
  ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.0 (40)  ว31104 วิทยาการค านวณ1 0.5 (20)   
  ว31103 การออกแบบและเทคโนโลย1ี  0.5 (20)  ส31102 สังคมศึกษา2 1.0 (40)   
  ส31101 สังคมศึกษา1  1.0 (60)  ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)   
  พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ฟุตซอล)  0.5 (20)  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา(ฟุตบอล) 0.5 (20)   
  ศ31101 ศิลปะ  0.5 (20)  ศ31102 ศิลปะ 0.5 (20)   
  ง31101 การงานอาชีพ  0.5 (20)  ง31102 การงานอาชีพ 0.5 (20)   
  อ31101 ภาษาอังกฤษ1  1.0 (40)  อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 (40)   
  รายวิชาเพิ่มเติม  8.0(320)  รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (380)   
  ส30231 หน้าที่พลเมือง  0.5(20)  ส30232 หน้าที่พลเมือง 0.5(20)   
  I30201 การศึกษาค๎นควา๎  

1.0 (40) 
 I30202 การสื่อสาร 

1.0 (40) 
  

  
และสร้างองค ์วามรู:้IS1 

   
และการน าเสนอ: IS2 

  
                         
          
  ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1  1.5 (60)  ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 1.5 (60)   
  ว30201 ฟิสิกส์1  2.0 (80)  ว30202 ฟิสิกส์2 2.0 (80)   
  ว30221 เคมี1  1.5 (60)  ว30222 เคมี 2 1.5 (60)   
  ว30241 ชีววิทยา1  1.5 (60)  ว30242 ชีววิทยา2 1.5 (60)   
       อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 1.0 (40)   
  จ 30201 ภาษาจนี  0.5 (20)  จ30202 ภาษาจนี 0.5 (20)   
  รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  15.0 (600)  รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0(600)   
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70)   
  ก31901 แนะแนว  0.0 (20)  ก31902 แนะแนว 0.0 (20)   
  ก31903 กิจกรรมบังคับ  0.0 (20)  ก31904 กิจกรรมบังคับ 0.0 (20)   
  ก31905 ชมรม/ชุมนุม  0.0 (20)  ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)   
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  0.0 (10)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)   
   รวมเวลาเรียน  670ชม.   รวมเวลาเรียน 670ชม.   
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน 

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ห้องเรียนปกติ) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5(ภาคเรียนที่1) ชั้นมัธยมศกึษาปทีี5่(ภาคเรียนที2่)   

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

หน่วยกิต หน่วยกิต 
 

    
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280)  รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40)  ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร3์ 1.0 (40)  ค32102 คณิตศาสตร4์ 1.0 (40) 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 (40)  ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 (40) 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20)  ว32104 วิทยาการค านวณ2 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 (40)  ส32102 สังคมศึกษา4 1.0 (40) 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ลีลาศ) 0.5 (20)  พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา(แบดมินตัน) 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 (20)  ศ32102 ศิลปะ 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0 (40)  อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0 (40) 
รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320)  รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320) 
ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 1.5 (60)  ค32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4 1.5 (60) 
ว30203 ฟิสิกส3์ 2.0 (80)  ว30204 ฟิสิกส4์ 2.0 (80) 
ว30223 เคมี3 1.5 (60)  ว30224 เคมี4 1.5 (60) 
ว30243 ชีววิทยา3 1.5 (60)  ว30244 ชีววิทยา4 1.5 (60) 
ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 0.5 (20)  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 0.5 (20) 
อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 1.0 (40)  อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 1.0 (40) 
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0 (600)  รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0 (600) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก32901 แนะแนว 0.0 (20)  ก32902 แนะแนว 0.0 (20) 
ก32903 กิจกรรมบังคับ 0.0 (20)  ก32904 กิจกรรมบังคับ 0.0 (20) 
ก32905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  ก32906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 

 รวมเวลาเรียน 670 ชม.   รวมเวลาเรียน 670 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ห้องเรียนปกต)ิ 
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่2)  
  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  
   หน่วยกิต   หน่วยกิต (ชม  
      
 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260)  
 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40)  
 ค33101 คณิตศาสตร5์ 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร6์ 1.0 (40)  
 ว32103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)     
 ว33102 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว33103 วิทยาการค านวณ3 0.5 (20)  
 ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา6 1.0 (40)  
    ส33103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  
 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดสนิ1) 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดสนิ2) 0.5 (20)  
 ศ33101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 0.5 (20)  
 ง31103 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
 อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0 (40)  
 รายวิชาเพิ่มเติม 8.0(320) รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (380)  
 ส30233 หน้าที่พลเมือง 0.5(20) ส30234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
 ค33205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 1.5 (60) ค33206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 1.5 (60)  
 ว30205 ฟิสิกส5์ 2.0 (80) ว30206 ฟิสิกส6์ 2.0 (80)  
 ว30225 เคมี5 1.5 (60) ว30226 เคมี6 1.5 (60)  
 ว30245 ชีววิทยา5 1.5 (60) ว30246 ชีววิทยา6 1.5 (60)  
    ว...(เลือกวิทยาศาสตร ์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
 ส30232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส30233 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
 อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4 0.5 (20) อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5 0.5 (20)  
    จ30203 ภาษาจนี 0.5 (20)  
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0(600) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0 (600)  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70)  
 ก32901 แนะแนว 0.0 (20) ก32902 แนะแนว 0.0 (20)  
 ก32903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 (20) ก32904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 (20)  
 ก33905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก33906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
 I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10) I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน 670ชม.  รวมเวลาเรียน 670ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษGifted( Program) 
 
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่2)  
  รายวิชา/กิจกรรม  เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  
    หน่วยกิต (ชม.   หน่วยกิต (ชม.)  
         
 รายวิชาพื้นฐาน  7.0(280)  รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260)   
 ท31101 ภาษาไทย 1  1.0(40)  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0(40)   
 ค31101 คณิตศาสตร1์  1.0(40)  ค31102 คณิตศาสตร2์ 1.0(40)   
 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.0 (40)  ว31104 วิทยาการค านวณ1 0.5 (20)   
 ว31103 การออกแบบและเทคโนโลย1ี  0.5 (20)  ส31102 สังคมศึกษา2 1.0 (40)   
 ส31101 สังคมศึกษา1  1.0 (60)  ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)   
 พ31101 สุขศึกษา  0.5 (20)  พ31102 สุขศึกษา 0.5 (20)   
 ศ31101 ศิลปะ  0.5 (20)  ศ31102 ศิลปะ 0.5 (20)   
 ง31101 การงานอาชีพ  0.5 (20)  ง31102 การงานอาชีพ 0.5 (20)   
 อ31101 ภาษาอังกฤษ1  1.0 (40)  อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 (40)   
 รายวิชาเพิ่มเติม  9.0(360)  รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (380)   
      ส30231 หน้าที่พลเมือง 0.5(20)   
 I30201 การศึกษาค้นควา้  

1.0 (40) 
 I30202 การสื่อสาร 

1.0 (40) 
  

  
และสร้างองค ์วามรู:้IS 1 

   
และการน าเสนอ: IS2 

  
         
         
 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1  1.0 (40)  ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 1.0 (40)   
 ว30201 ฟิสิกส์1  1.5 (60)  ว30202 ฟิสิกส์2 1.5 (60)   
 ว30221 เคมี1  1.5 (60)  ว30222 เคมี 2 1.5 (60)   
 ว30241 ชีววิทยา1  1.5 (60)  ว30242 ชีววิทยา2 1.5 (60)   
 อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1  1.0 (40)  อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 1.0 (40)   
 จ 30201 ภาษาจนี  0.5 (20)  จ30202 ภาษาจนี 0.5 (20)   
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  16.0 (640)   รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0(640)   
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70)   
 ก31901 แนะแนว  0.0 (20)  ก31902 แนะแนว 0.0 (20)   
 ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.   0.0 20)  ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20)   
 ก31905 ชมรม/ชุมนุม  0.0 (20)  ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)   
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  0.0 (10)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)   
  รวมเวลาเรียน  710 ชม.   รวมเวลาเรียน 710 ชม.   
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษGifted( Program) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5(ภาคเรียนที่1) ชั้นมัธยมศกึษาปทีี5่(ภาคเรียนที2่)   

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

หน่วยกิต หน่วยกิต 
 

    
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร3์ 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร4์ 1.0 (40) 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 (40) ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 (40) 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) ว32104 วิทยาการค านวณ2 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 (40) ส32102 สังคมศึกษา4 1.0 (40) 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ลีลาศ) 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา(แบดมินตัน) 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0 (40) 
รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 (360) รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 (360) 
ส30232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส30233 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 
ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 1.5 (60) ค32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4 1.5 (60) 
ว30203 ฟิสิกส3์ 2.0 (80) ว30204 ฟิสิกส4์ 2.0 (80) 
ว30223 เคมี3 1.5 (60) ว30224 เคมี4 1.5 (60) 
ว30243 ชีววิทยา3 1.5 (60) ว30244 ชีววิทยา4 1.5 (60) 
ว...(เลือกวิทยาศาสตร ์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 1.0 (40) อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4 1.0 (40) 

      
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0 (640)  รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0 
     (640) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก31901 แนะแนว 0.0 (20) ก31902 แนะแนว 0.0 (20) 
ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) 
ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 

 รวมเวลาเรียน 710 ชม.  รวมเวลาเรียน 710 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษGifted( Program)  
  มัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่2)  
  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  
   หน่วยกิต   หน่วยกิต (ชม  
      
 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260)  
 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40)  
 ค33101 คณิตศาสตร5์ 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร6์ 1.0 (40)  
 ว32103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)     
 ว33102 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว33103 วิทยาการค านวณ3 0.5 (20)  
 ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา6 1.0 (40)  
    ส33103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  
 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดส1ิ) 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดสนิ2) 0.5 (20)  
 ศ33101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 0.5 (20)  
 ง31103 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
 อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0 (40)  
 รายวิชาเพิ่มเติม 9.0(360) รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (380)  
    ส30234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
 ค33205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 1.5 (60) ค33206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 1.5(60)  
 ว30205 ฟิสิกส5์ 2.0 (80) ว30206 ฟิสิกส6์ 2.0 (80)  
 ว30225 เคมี5 1.5 (60) ว30226เคมี6 1.5 (60)  
 ว30245 ชีววิทยา5 1.5 (60) ว30246 ชีววิทยา6 1.5 (60)  
 ว...(เลือกวิทยาศาสตร ์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
 อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5 1.0 (40) อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร6 1.0 (40)  
 จ30203 ภาษาจนี 0.5 (20) จ30204 ภาษาจนี 0.5 (20)  
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0 (640) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0 (640)  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70)  
 ก32901 แนะแนว 0.0 (20) ก32902 แนะแนว 0.0 (20)  
 ก32903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 (20) ก32904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 (20)  
 ก33905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก33906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
 I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10) I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน 710ชม.  รวมเวลาเรียน 710ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  

 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แผนการเรียนภาษา - ศิลป์ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่2)  
  รายวิชา/กิจกรรม  

หน่วยกิต(ชม 
 รายวิชา/กิจกรรม  

หน่วยกิต (ชม 
 

        
          
 รายวิชาพื้นฐาน  7.0 (280)  รายวิชาพื้นฐาน  6.5 (260)   
 ท31101 ภาษาไทย 1 1.0(40)  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40)   
 ค31101 คณิตศาสตร1์ 1.0(40)  ค31102 คณิตศาสตร2์ 1.0 (40)   
 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 (40)  ว31104 วิทยาการค านวณ1  0.5 (20)   
 ว31103 การออกแบบและเทคโนโลย1ี 0.5 (20)  ส31102 สังคมศึกษา2 1.0 (40)   
 ส31101 สังคมศึกษา1 1.0 (60)  ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)   
 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ฟุตซอล) 0.5 (20)  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20)   
 ศ31101 ศิลปะ 0.5 (20)  ศ31102 ศิลปะ 0.5 (20)   
 ง31101 การงานอาชีพ 0.5 (20)  ง31102 การงานอาชีพ 0.5 (20)   
 อ31101 ภาษาอังกฤษ1 1.0 (40)  อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 (40)   
 รายวิชาเพิ่มเติม  7.0 (280)  รายวิชาเพิ่มเติม  7.5 (300)   
      ส30231 หน้าที่พลเมือง 0.5(20)   
 I30201 การศึกษาค้นควา้ 

1.0 (40) 
 I30202 การสื่อสาร 

1.0 (40) 
  

  
และสร้างองค ์วามรู:้IS 1 

  
และการน าเสนอ: IS2 

  
          
        
 ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40)  ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40)   
 ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)   
 ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40)  ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40)   
 ง....(เลือกการงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  ง....(เลือกการงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)   
 ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม 1.0 (40)   
 อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20)  อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20)   
 พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20)  พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20)   
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  14.0(560)  รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  14.0(560)   
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)   
 ก31901 แนะแนว 0.0 (20)  ก31902 แนะแนว 0.0 (20)   
 ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20)  ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20)   
 ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)   
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 0.0 (10)   
  รวมเวลาเรียน  630 ชม.   รวมเวลาเรียน  630 ชม.   
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนภาษา - ศิลป์ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5(ภาคเรียนที่1) ชั้นมัธยมศกึษาปทีี5่(ภาคเรียนที2่)   

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

หน่วยกิต หน่วยกิต 
 

    
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร3์ 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร4์ 1.0 (40) 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 (40) ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 (40) 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) ว32104 วิทยาการค านวณ2 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 (40) ส32102 สังคมศึกษา4 1.0 (40) 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ลีลาศ) 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา(แบดมินตัน 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0 (40) 
รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) 
ส30232 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) ส30232 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) 
ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) 
ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40) ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40) 
ง....(เลือกการงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ง....(เลือกการงานอาชีพรายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 

    
พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) 
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก31901 แนะแนว 0.0 (20) ก31902 แนะแนว 0.0 (20) 
ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) 
ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 

 รวมเวลาเรียน 630 ชม.  รวมเวลาเรียน 630 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนภาษา - ศิลป์ 
 
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่2) 
  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260) 
 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
 ค33101 คณิตศาสตร5์ 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร6์ 1.0 (40) 
 ว32103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)    
 ว33102 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว33103 วิทยาการค านวณ3 0.5 (20) 
 ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา6 1.0 (40) 
    ส33103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดส1ิ) 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดสนิ2) 0.5 (20) 
 ศ33101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 0.5 (20) 
 ง31103 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 0.5 (20) 
 อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0 (40) 
 รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 (300) 
    ส30234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 
 ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) 
 ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
 ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40) ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40) 
 ง....(เลือกการงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ง....(เลือกการงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
     
 ว...(เลือกวิทยาศาสตรายวชิาเพิม่เติม) ์ 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติ 1.0 (40) 
 อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม 1.0 (40) 
 พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) 
 จ30201 ภาษาจนี1 0.5 (20) จ30202 ภาษาจนี2 0.5 (20) 
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
 ก31901 แนะแนว 0.0 (20) ก31902 แนะแนว 0.0 (20) 
 ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) 
 ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
 I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10) I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10) 
  รวมเวลาเรียน 630 ชม.  รวมเวลาเรียน 630 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนทวิศืกษา 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่2)  
  รายวิชา/กิจกรรม  

หน่วยกิต(ชม 
 รายวิชา/กิจกรรม  

หน่วยกิต (ชม 
 

        
          
 รายวิชาพื้นฐาน  7.0 (280)  รายวิชาพื้นฐาน  6.5 (260)   
 ท31101 ภาษาไทย 1 1.0(40)  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40)   
 ค31101 คณิตศาสตร1์ 1.0(40)  ค31102 คณิตศาสตร2์ 1.0 (40)   
 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 (40)  ว31104 วิทยาการค านวณ1  0.5 (20)   
 ว31103 การออกแบบและเทคโนโลย1ี 0.5 (20)  ส31102 สังคมศึกษา2 1.0 (40)   
 ส31101 สังคมศึกษา1 1.0 (60)  ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)   
 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ฟุตซอล) 0.5 (20)  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20)   
 ศ31101 ศิลปะ 0.5 (20)  ศ31102 ศิลปะ 0.5 (20)   
 ง31101 การงานอาชีพ 0.5 (20)  ง31102 การงานอาชีพ 0.5 (20)   
 อ31101 ภาษาอังกฤษ1 1.0 (40)  อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 (40)   
 รายวิชาเพิ่มเติม  7.0 (280)  รายวิชาเพิ่มเติม  7.5 (300)   
      ส30231 หน้าที่พลเมือง 0.5(20)   
 I30201 การศึกษาค้นควา้ 

1.0 (40) 
 I30202 การสื่อสาร 

1.0 (40) 
  

  
และสร้างองค ์วามรู:้IS 1 

  
และการน าเสนอ: IS2 

  
          
        
 ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40)  ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40)   
 อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)   
 พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20)  พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20)   
 โอนจากวิทยาลัยการอาชีพ 3.5 (140)  โอนจากวิทยาลัยการอาชีพ 2.5 (90)   
        
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  14.0(560)  รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  14.0(560)   
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)   
 ก31901 แนะแนว 0.0 (20)  ก31902 แนะแนว 0.0 (20)   
 ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20)  ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20)   
 ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)   
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 0.0 (10)   
  รวมเวลาเรียน  630 ชม.   รวมเวลาเรียน  630 ชม.   
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนทวิศีกษา 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5(ภาคเรียนที่1) ชั้นมัธยมศกึษาปทีี5่(ภาคเรียนที2่)   

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

หน่วยกิต หน่วยกิต 
 

    
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร3์ 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร4์ 1.0 (40) 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 (40) ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 (40) 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) ว32104 วิทยาการค านวณ2 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 (40) ส32102 สังคมศึกษา4 1.0 (40) 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0 (40) 
รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) 
ส30232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส30232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 
ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) 
อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) 
ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 0.5 (20) ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 0.5 (20)  

โอนจากวิทยาลัยการอาชีพ 3.5 (140) โอนจากวิทยาลัยการอาชีพ 3.5 (140) 
    
    
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก31901 แนะแนว 0.0 (20) ก31902 แนะแนว 0.0 (20) 
ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) 
ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 

 รวมเวลาเรียน 630 ชม.  รวมเวลาเรียน 630 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนทวิศึกษา 
 
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่2) 
  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260) 
 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
 ค33101 คณิตศาสตร5์ 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร6์ 1.0 (40) 
 ว32103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)    
 ว33102 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว33103 วิทยาการค านวณ3 0.5 (20) 
 ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา6 1.0 (40) 
    ส33103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 
 ศ33101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 0.5 (20) 
 ง31103 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 0.5 (20) 
 อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0 (40) 
 รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 (300) 
    ส30234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 
 ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) 
 ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม 1.0 (40) 
 อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) 
 พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0(40) 
  โอนจากวิทยาลัยการอาชีพ 3.5 (140)  โอนจากวิทยาลัยการอาชีพ 3.5(140) 
       
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
 ก31901 แนะแนว 0.0 (20) ก31902 แนะแนว 0.0 (20) 
 ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) 
 ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
 I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10) I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10) 
  รวมเวลาเรียน 630 ชม.  รวมเวลาเรียน 630 ชม. 
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รหัสวิชา รายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
วิชาพื้นฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ท21101 ภาษาไทย 1   3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ท21102 ภาษาไทย 2   3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ท22101 ภาษาไทย 3      3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ท22102 ภาษาไทย 4                    3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ท23101 ภาษาไทย 5   3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   
ท23102 ภาษาไทย 6   3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง   

วิชาเพิ่มเติม 

ท 21201   ทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย 12  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ท 21202   ทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย 22  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ท 22201  เสริมทักษะภาษาไทย 12  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ท 22202  เสริมทักษะภาษาไทย 22  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน 40ชั่วโมง 
ท23201   ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ 12  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ท23202   ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ 22  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ท 21203   การเขียนความเรียงขั้นสูง2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ท21204 การสื่อสารและการน าเสนอ2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ท 21205  การใช้ห้องสมุด2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ท31101 ภาษาไทย1    2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน40ชั่วโมง 
ท31102 ภาษาไทย2    2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ท32101 ภาษาไทย3    2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ท32102 ภาษาไทย4    2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ท33101 ภาษาไทย 5    2  ชั่วโมง / สัปดาห ์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ท33102 ภาษาไทย 6    2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0 หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
 
วิชาเพิ่มเติม  
 
ท30201 การอ่าน1   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิตจ านวน 40 ชั่วโมง 
ท30202การอ่าน2   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิตจ านวน 40 ชั่วโมง 
ท30203 การเขียน 1   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิตจ านวน 40 ชั่วโมง 
ท30204 การเขียน 2   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิตจ านวน 40 ชั่วโมง 
ท30205 การเขียนความเรียงขั้นสูง 1        2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิตจ านวน 40 ชั่วโมง 
ท30206การเขียนความเรียงขั้นสูง 2       2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิตจ านวน 40 ชั่วโมง 
ท30261 ภาษากับวัฒนธรรม  2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิตจ านวน 40 ชั่วโมง 
ท30262ภาษาวิเคราะห์เชื่อมโยง              2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0 หน่วยกิตจ านวน 40 ชั่วโมง 
ท30281 วรรณคดีวิจารณ์    2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิตจ านวน 40 ชั่วโมง 
ท30282 วรรณกรรมปัจจุบัน   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิตจ านวน 40 ชั่วโมง 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท21101  ภาษาไทย1     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1ภาคเรียนที่ 1   เวลา  60  ชั่วโมง    1.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการอ่านออกเสียง ประกอบด้วย  บทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยาย   บทร้อยกรอง เช่น กลอนสุภาพ 
กลอนสักวา กาพย์ยานี 11  กาพย์ฉบัง 11  กาพย์สุรางคนางค์ 28  และโคลงสี่สุภาพ  การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ  
เรื่องเล่าจากประสบการณ์  เรื่องสั้น   บทสนทนา  นิทานชาดก  วรรณคดีในบทเรียน  งานเขียนเชิงสร้างสรรค์   
บทความ  สารคดี  บันเทิงคดี   เอกสารทางวิชาการที่มีค า ประโยค  และข้อความที่ต้องใช้บริบทช่วยพิจารณา
ความหมาย   การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทยการเขียนสื่อสาร  การเขียน
แนะน าตนเอง  การเขียนแนะน าสถานที่ส าคัญๆ การเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์การบรรยายประสบการณ์การ
เขียนจดหมายส่วนตัว  จดหมายขอความช่วยเหลือ  จดหมายแนะน า   การเขียนจดหมายกิจธุระ  จดหมาย
สอบถามข้อมูล  มารยาทในการเขียน  การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิดอย่างสร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟัง
และดูมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  เสียงในภาษาไทยการสร้างค า  ค าประสม ค าซ้ า ค าซ้อน    ค าพ้อง
ภาษาพูด   ภาษาเขียน  วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ ศาสนา ประเพณี   พิธีกรรม  สุภาษิตค าสอน  
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง  วรรณกรรมท้องถิ่น การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม             
 โดยใช้ทักษะกระบวนการความรู้ความเข้าในกระบวนการกลุ่มกระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการ
ตระหนักกระบวนการสร้างเจตคติ กระบวนการสร้างค่านิยม กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่
เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
  
 ท 1.1  ม.1/1  ,  ม.1/2  ,  ม.1/3  ,  ม.1/4  ,  ม.1/5 
 ท1.1  ม.1/1  ,  ม.1/2  ,  ม.1/3  ,  ม.1/7  ,  ม.1/9 
   ท3.1  ม.1/1  ,  ม.1/2  ,  ม.1/6 
 ท4.1  ม.1/1  ,  ม.1/2  ,  ม.1/4 
 ท5.1  ม.1/1  ,  ม.1/3  ,  ม.1/4 
   รวม  19  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท 21102   ภาษาไทย 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2    เวลา 60 ชั่วโมง 1.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษางานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค์  การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือการอ่าน
หนังสือตามความสนใจ หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน   
มารยาทในการอ่าน   การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา  การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ  เรื่องสั้น   ค าสอน โอวาท   
ค าปราศรัย สุนทรพจน์ รายงาน ระเบียบ ค าสั่ง บทสนทนาเรื่องเล่าประสบการณ์   การเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสาระจากสื่อต่างๆ   บทความ  หนังสืออ่านนอกเวลา  ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ   
การเขียนรายงาน    การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า   การเขียนรายงานโครงงาน   การพูดสรุปความ พูด
แสดงความรู้ ความคิดอย่างสร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟังและดู  การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้ม
น้าว  การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน  และท้องถิ่นของตน   ชนิดและหน้าที่ของ
ค า   กาพย์ยานี 11  ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต  การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรม   บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า   บทอาขยานตามท่ีก าหนด   บทร้อยกรองตามความสนใจ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการความรู้ความเข้าใจกระบวนการกลุ่มกระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการ
ตระหนัก กระบวนการสร้างเจตคติ กระบวนการสร้างค่านิยมกระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่
เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
 

 
 ท 1.1  ม.1/6  ,  ม.1/7  ,  ม.1/8  ,  ม.1/9 
 ท2.1  ม.1/4  ,  ม.1/5  ,  ม.1/6  ,  ม.1/8 
   ท3.1  ม.1/3  ,  ม.1/4  ,  ม.1/5 
 ท4.1  ม.1/2  ,  ม.1/5  ,  ม.1/6 
 ท5.1  ม.1/2  ,  ม.1/5 
   รวม  16  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท22101  ภาษาไทย3     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี2 ภาคเรียนที่ 1   เวลา  60  ช่ัวโมง   1.5  หน่วยกิต 
 

การอ่านจับใจความส าคัญสรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเรื่องสั้นบทความบันทึกเหตุการณการ
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้องการเขียนผังความคิดเพ่ือแสดงความเข้าใจ
บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระอ่ืนๆที่อ่านการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้ง
เกี่ยวกับบทความบทสนทนางานเขียนประเภทโน้มน้าวใจที่อ่าน 
 การเขียนสื่อสารด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจนการเขียนบันทึกขนาดสั้นบันทึกข้อความ 
จากโทรศัพท์ติดต่อนัดหมายและการเขียนบันทึกขนาดยาว  บันทึกการเดินทางบันทึกเหตุการณ์ส าคัญการเขียน
บรรยายและพรรณนาการเขียนเรียงความเก่ียวกับประสบการณ์ของตนเองโดยมีรายละเอียดเพียงพอเพ่ือให้ผู้อ่าน
จินตนาการหรือเห็นภาพชัดเจน  การมีมารยาทในการเขียน 
 การพูดสรุปใจความส าคัญของเรื่องท่ีฟังและดูการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นและความน่าเชื่อถือของ
ข่าวสารจากสื่อต่างๆการวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูเพ่ือน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตการมี
มารยาทในการฟังดูและการพูด 
 การสร้างค าในภาษาไทยค าประสมค าซ้ าค าซ้อนชนิดของค าและหน้าที่ของค าในภาษาไทย ส านวนไทย การ
วิเคราะห์โครงสร้างประโยคความรวม การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ 

การสรุปเนื้อหาจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์เก่ียวกับศาสนาสุภาษิตค าสอนประเพณี
พิธีกรรมที่อ่าน  การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ  การอธิบายคุณค่า
ของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านการน าความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
     มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรวมทั้งหมด  19  ตัวชี้วัด 

 ท1.1 ม. 2/1,2,3, 4 
 ท2.1   ม. 2/1,2,3,4,8 
 ท3.1   ม. 2/1,2,3,6 
 ท4.1   ม. 2/1,2,3   
 ท5.1    ม. 2/1,2,3,4  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท22102  ภาษาไทย4     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี2 ภาคเรียนที่ 2   เวลา  60  ช่ัวโมง    1.5  หน่วยกิต 
 

การวิเคราะห์จ าแนกข้อเท็จจริงข้อมูลสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่านระบุข้อสังเกต  การชวน
เชื่อการโน้มน้าวหรือความสมเหตุสมผลของงานเขียนที่อ่านการอ่านหนังสือบทความหรือค าประพันธ์อย่าง
หลากหลายและประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน 
 การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและการเขียนโครงงานการเขียนจดหมายกิจธุระ 
การเขียนจดหมายติดต่อกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆเพ่ือขอความรู้  และความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หลักการ
เขียนจดหมายกิจธุระซึ่งผู้เขียนต้องค านึงถึงความสัมพันธ์และสถานภาพ 
ทางสังคมของผู้รับและผู้ส่งเนื้อหาสาระระดับภาษาการเลือกใช้ค าให้เหมาะสมการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์และแสดง
ความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความประเภทโน้มน้าวใจบทเพลงหนังสืออ่านนอกเวลาสารคดีบันเทิงคดีท่ีอ่าน
อย่างมีเหตุผลมีมารยาทในการเขียน 
 การพูดในโอกาสต่างๆอย่างมีศิลปะการพูดได้ตรงตามวัตถุประสงค์การพูดอวยพร 
การพูดโน้มน้าวการพูดโฆษณา   การพูดรายงานเรื่อง หรือประเด็นที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า 
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชนและท้องถิ่นของตนอย่างเป็นระบบการมีมารยาทในการฟังดูและการพูด 
 การใช้ค าราชาศัพท์พ้ืนฐาน  การรวบรวมและอธิบายความหมายของค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย   
ค ายืมภาษาต่างประเทศภาษาบาลีภาษาสันสกฤต 
 การสรุปเนื้อหาจากวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์เก่ียวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ความบันเทิง
และบันทึกการเดินทางท่ีอ่าน  การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ  การ
อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านการน าความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

มาตรฐานและตัวชี้วัดรวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด 

 ท1.1  ม. 2/5,6,7 
 ท2.1   ม. 2/5,6,7,8 
 ท3.1   ม. 2/4,5,6 
 ท4.1    ม. 2/4,5   
 ท5.1    ม. 2/1,2,3,4  
  

 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
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ท 23101  ภาษาไทย5    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่  1   เวลา  60  ชั่วโมง   1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาหลักการอ่านทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง  โดยฝึกการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง   
ฝึกอ่านท านองเสนาะค าประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องไพเราะและมีมารยาทในการอ่าน 
  ศึกษาการเขียนและฝึกเขียนค าขวัญ  ค าอวยพรต่าง ๆ เขียนค าโฆษณา  คติพจน์  สุนทรพจน์   
ค าคม  เขียนย่อความ  เรียงความ  โดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับของภาษา  และมีมารยาท 
ในการเขียน 
  ศึกษาหลักการฟัง  การดู  และการพูด  ฝึกการพูดแสดงความคิดเห็น  พูดรายงานจากเรื่อง 
ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและจากการดู  ฝึกการฟังและการดูสารประเภทต่าง ๆ มีมารยาทในการฟัง   
การดูและการพูด 
  ศึกษาและวิเคราะห์วรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่นเก่ียวกับศาสนา  ประเพณี  สุภาษิต  
ค าสอน  เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์  บันเทิงคดี  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  
สรุปความรู้  และข้อคิดจากการอ่านเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง   
 
รหัสตัวชี้วัด   
ท1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/10,  
ท2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/4, ม.3/9, ม.3/10,  
ท3.1 ม.3/1, 3/2, ม.3/3, ม.3/6,       
ท4.1 ม.3/1, ม.3/4, ม.3/5,  
ท5.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3  
 
รวมทั้งหมด  21  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท 23102  ภาษาไทย6        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3   ภาคเรียนที่  2   เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
 
  ศึกษาและฝึกการอ่านทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองโดยฝึกการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรองจาก 
งานเขียนประเภทต่าง ๆ และฝึกการอ่านท านองเสนาะค าประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามฉันทลักษณ์
และมีมารยาทในการอ่าน 
  ศึกษาหลักการเขียนและฝึกเขียนเรียงความ  ย่อความ  ค าขวัญ  ค าอวยพรในโอกาสต่าง ๆ  สุนทรพจน์  
และค าคมโดยใช้ค าได้ตรงความหมาย  และเหมาะสมกับระดับของภาษา 
  ศึกษาหลักการฟังการดู  และการพูด  และฝึกการพูดแสดงความคิดเห็น  และพูดรายงานจากเรื่องที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้าและจากการดู  ฝึกการฟัง  การดูและการพูด 
  ศึกษาภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย  ค าทับศัพท์  ค าบัญญัติศัพท์ และท าในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ     
  ศึกษาและวิเคราะห์  วรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่น  ที่เก่ียวกับศาสนา  ประเพณี  
พิธีกรรม  สุภาษิต  ค าสอน  เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์  โดยวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะ 
ค าประพันธ์  แนวคิด  การใช้ภาษาและคติที่ปรากฏ  
 
รหัสตัวชี้วัด   
ท1.1 ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8, ม.3/9, ม.3/10,    
ท2.1 ม.3/3, ม.3/5, ม.3/6, ม.3/7, ม.3/10,  
ท3.1 ม.3/2, ม.3/4, ม.3/6,        
ท4.1 ม.3/2, ม.3/3, ม.3/6,  
ท5.1 ม.3/4  
 
รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท 21201    ทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3      เวลา  40  ชั่วโมง     1.0  หน่วยกิต 

 
ฝึกอ่านออกเสียงค า  กลุ่มค า  ประโยค และข้อความต่างๆ ได้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว   ฝึกอ่านในใจได้

รวดเร็วยิ่งขึ้น   และจับใจความส าคัญคิดวิเคราะห์ความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้    ฝึกเขียนสะกดค าได้
ถูกต้อง  คล่องแคล่ว  เขียนสื่อความได้ตรงตามวัตถุประสงค์  ใช้ถ้อยค า  ส านวนภาษาถูกต้องเหมาะสม   
ฝึกเขียนคัดลายมือให้สวยงามชัดเจน  มีมารยาทในการอ่านการเขียน 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  แบบกระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  
กระบวนการเรียนภาษา  เพื่อให้เกิดความรู้  เกิดทักษะการอ่าน  การเขียน  มีความสามารถในการสื่อสาร   
เป็นผู้มีนิสัยรักการอ่านการเขียน  ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มุ่งมั่นในการท างาน 
 
ผลการเรียนรู้รวมทั้งหมด   9   ผลการเรียนรู้ 
 

1. อ่านออกเสียงค า  กลุ่มค า  ประโยค  และข้อความต่างๆได้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว 
2. อ่านในใจแล้วจับใจความได้ 
3. อ่านและคิดวิเคราะห์ความรู้และข้อคิดได้ 
4. มีมารยาทในการอ่าน 
5. เขียนสะกดค าได้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว 
6. เขียนสื่อความได้ 
7. เขียนเรียงความได้ 
8. มีมารยาทในการเขียน 
9.  มีนิสัยรักการเขียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท 21202    ทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3      เวลา  40  ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต 
 
 ฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  ร้อยกรอง  การอ่านในใจ  เพ่ือจับใจความส าคัญ  ระบุเหตุผล     
ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน  ปฏิบัติตามคู่มือแนะน าวิธีการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้ในระดับ 
ที่ยากขึ้น  ฝึกคัดลายมือตัวบรรจง  เขียนสื่อสารได้ถูกต้อง  ชัดเจน  สละสลวย   
                โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้  กระบวนการเรียนภาษา เพ่ือให้เกิดทักษะการอ่าน 
การเขียนภาษาไทยและใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีมารยาทในการเขียน  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน   
เป็นผู้รู้รักษ์วัฒนธรรมไทย 
 

        ผลการเรียนรู้   รวมทั้งหมด   7  ผลการเรียนรู้ 
1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
2. จับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน 
3. ระบุเหตุผลและข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
4. ปฏิบัติตามคู่มือแนะน าวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้น 
5. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งหน้า 
6. เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง  เขียนสะกดค าถูกต้อง  เขียนประโยคสื่อสารถูกต้อง  ชัดเจน  

สละสลวย 
7. มีมารยาทในการอ่านเขียน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท 22201  เสริมทักษะภาษาไทย 1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 ฝึกทักษะการฟัง  สามารถบอกได้ว่าผู้ส่งสารมีจุดมุ่งหมายอย่างไร  ฟังจับใจความส าคัญจากเรื่องที่ฟัง 
น าไปเล่าต่อได้ถูกต้อง ได้ใจความสมบูรณ์  ฝึกสรุปจับใจความส าคัญ และข้อคิดจากเรื่องที่ฟัง  น าไปใช้ตอบ
ค าถาม  และรายงานหน้าชั้นเรียน  สังเกต  ค้นหา “สาร”“จุดมุ่งหมายส าคัญ” ในแต่ละเรื่องที่ได้ฟัง  น าไปบอก
กล่าวให้เพ่ือน ๆ ได้ทราบ  ศึกษาวิธีการพูด การวางท่าทาง การใช้น้ าเสียง การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม ตาม
มารยาท และลักษณะการพูด  สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้  ตลอดจนการพูดกล่าวรายงานหน้าชั้น  ครูก าหนด
สถานการณ์สมมติข้ึน  นักเรียนฝึกพูดรายงานตามบทบาทสมมติ  ฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ กล่าวแสดงความยินดี  
อวยพรวันเกิด ฯลฯ  และน าไปใช้ในชีวิตจริงได้   ฝึกอ่านในใจให้คล่องแคล่ว โดยใช้การจับเวลาให้ได้นาทีละ  150 
– 250 ค า  เป็นอย่างน้อย  เพ่ือความรวดเร็วในการอ่าน  ฝึกสรุปสาระส าคัญจากเรื่องที่อ่าน  น าไปใช้ในการท า
แบบทดสอบและรายงานให้เพ่ือนฟัง  ฝึกอ่านสะกดค ายากที่หลากหลาย  เพ่ือน าไปใช้ในการเขียนเรียงความและ
เขียนตอบแบบทดสอบศึกษาและฝึกเรียบเรียงถ้อยค าให้ได้ใจความกระชับสละสลวย  ฝกึเขียนรายงานและเขียน
บรรยายเขียนสรุปความหรือขยายความจากเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้ประสบมา  ฝึกจดบันทึกความรู้ความเข้าใจ  เขียน
เล่าประสบการณ์จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงที่น่าสนใจ มีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์  และสืบสานวรรณกรรม
ท้องถิ่น 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด   กระบวนการ
ปฏิบัติ   กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนรู้ความ
เข้าใจ  เพื่อให้เกิดความรู้  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด  และการดู มีความสามารถในการ
สื่อสาร  ในการคิดการใช้ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็น
ไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม    
ผลการเรียนรู้รวมทั้งหมด      9    ผลการเรียนรู้  

1.  ฟังแล้วบอกได้ว่าผู้ส่งสารมีจุดมุ่งหมายอย่างไร 
2.  จับใจความและเล่าเรื่องจากเรื่องที่ฟังได้ถูกต้อง 
3.  สรุปข้อคิดจากเรื่องที่ฟัง 
4.  เมื่อก าหนดสถานการณ์สมมติขึ้น  นักเรียนสามารถพูดรายงานตามบทบาทของตน  
5.  พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้  เช่น  กล่าวแสดงความยินดี , อวยพรวันเกิด ฯลฯ 
6.  วางท่าทาง ใช้เสียง ใช้ภาษา  ได้อย่างเหมาะสมตามมารยาทและลักษณะการพูด 
7.  อ่านในใจได้คล่องแคล่วนาทีละ 150 - 250 ค าเป็นอย่างต่ า 
8.  สรุปสาระส าคัญจากเรื่องที่อ่าน 
9.  สะกดค ายากท่ีก าหนดให้ได้ถูกต้องและเขียนย่อเรื่องจากเรื่องที่อ่านหรือฟังได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท 22202  เสริมทักษะภาษาไทย 2กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต     
  
 นักเรียนเลือกอ่านหนังสืออ่านเพ่ิมเติม  หรือหนังสืออ่านนอกเวลาตามความสนใจ  ศึกษาความหมายของ
ค าศัพท์ที่ยากข้ึน  แล้วแปลความ  ถอดค าประพันธ์  สรุปความจากเรื่องที่อ่าน  วิเคราะห์  ตีความ                   
แสดงความคิดเห็น  ประเมินคุณค่าและอภิปรายในเรื่องที่อ่านที่ได้ฟังมา  ถอดค าประพันธ์จากวรรณคดีมรดกท่ี
เลือกอ่านตามความสนใจ  ศึกษาเรื่องค าศัพท์ยาก  แปลความ  ตีความ จากเรื่องที่อ่าน  ตลอดจนการแสดง  
ความคิดเห็นในเรื่องที่ตนได้อ่านมา  ศึกษาและถอดค าประพันธ์ออกมาเป็นภาษาร้อยแก้วให้ได้ใจความสละสลวย  
ท าความเข้าใจศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมท้องถิ่น  ฝึกเขียนสะกดค ายากอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือความถูกต้องชัดเจน
ในการอ่านเขียนหนังสือไทย  ฝึกเขียนสรุปความหรือขยายความ   จากเรื่องที่ก าหนดไว้ เป็นประโยชน์ในการเขียน
ตอบข้อสอบ  และอ่านเพ่ือความรู้ความจ า  ศึกษาและฝึกฝนเขียนเรียงความ ในแนวสร้างสรรค์  ที่แสดงความรู้
ความคิดได้เหมาะสมกับวัยของตน  ฝึกฝนเขียนบทร้อยกรอง  เพื่อแสดงความรู้ความคิดจินตนาการในเรื่องราว
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม   ฝึกอภิปรายกลุ่มโดยก าหนดสถานการณ์ขึ้น  ให้สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้  ศึกษา
และฝึกอภิปรายในที่ประชุมชน  เพ่ือสร้างประสบการณ์ตรงให้เกิดข้ึน  ฝึกวิธีการด าเนินการการโต้วาทีและเป็นผู้
ร่วมโต้วาทีได้   
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด    กระบวนการ
ปฏิบัติ   กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนรู้ความ
เข้าใจ  เพื่อให้เกิดความรู้  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การพูด  และการดู   มีความสามารถในการ
สื่อสาร  ในการคิดการใช้ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็น
ไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม    

ผลการเรียนรู้รวมทั้งหมด  8ผลการเรียนรู้  

1.  อ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติม หรือหนังสืออ่านนอกเวลาตามความสนใจ  แล้วแปลความ  ถอดค าประพันธ์  
สรุปความจากเรื่องที่อ่าน   

2.  วิเคราะห์  ตีความ  แสดงความคิดเห็น  และประเมินคุณค่าของเรื่องที่อ่าน 
3.  ถอดค าประพันธ์จากวรรณคดีมรดกท่ีเลือกอ่านตามความสนใจ 
4  เขียนสรุปความหรือขยายความจากเรื่องที่ก าหนด 
5  เขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์แสดงความนึกคิดเหมาะกับวัย 
6  เขียนบทร้อยกรอง เพ่ือแสดงความรู้และความคิด 
7  เมื่อก าหนดสถานการณ์สมมติต่างๆ ขึ้น  นักเรียนสามารถร่วมการอภิปรายกลุ่ม 
8  ด าเนินการโต้วาทีและร่วมโต้วาที 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท23201     ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ 1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 .. 
 ฝึกทักษะภาษาไทย  โดยฝึกฟัง ดู ข่าวาร รายการโทรทัศน์ แล้ววิเคราะห์ประเด็นความรู้ ความเข้าใจ  
น าไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน   พูดเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของจังหวัด  ชุมชน  สถานที่ส าคัญ   
สนทนา  อภิปรายการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนจากการศึกษา สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ผู้คนและผู้น าในท้องถิ่น 
ชุมชน   พูดโทรศัพท์อย่างถูกต้องเหมาะสม มีมารยาท    อ่านออกเสียงร้อยแก้ว ข่าว บทร้อยกรอง                             
อ่านวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ ข่าว ประกาศ ค าแนะน า และ ค าเชิญชวน   คัดลายมือครึ่งบรรทัดถูกต้อง สวยงาม   
เขียนเชิงกิจธุระ จดหมายประกาศ  ค าแนะน า  ค าเชิญชวนเรื่องอาหาร สินค้า สถานที่ส าคัญ  สถานที่ท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล  ตรงตามวัตถุประสงค์   ค้นคว้าจากสื่อรูปแบบต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง                     
ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอย่างหลากหลาย  น าความรู้  แนวคิดในการพัฒนาตนและสังคม               
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา กระบวนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง   
การสืบค้นข้อมูล  เพ่ือให้เกิดความรู้  มีมารยาทในการใช้ภาษา มีความสามารถในการสื่อสาร  ในการคิด การใช้
ทักษะชีวิต  ในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด  11 ผลการเรียนรู้ 

1.  อ่านออกเสียงข่าว บทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
2.  วิเคราะห์และวิจารณ์ฉลากโภชนาการ ข่าวสาร เหตุการณ์ส าคัญ  ประกาศ  ค าแนะน า                           

และค าเชิญชวน อย่างมีเหตุผล เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต 
3.  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
4.  เขียนข่าว ประกาศ ค าแนะน า ค าเชิญชวนโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตามระดับภาษา 
5.  เขียนอัตชีวประวัติ โดยเล่าเหตุการณ์  ข้อคิดเห็น  และทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ 
6.  เขียนจดหมายกิจธุระติดต่อทั้งภาครัฐและเอกชน 
7.  มีมารยาทในการเขียน 
8.  วิเคราะห์และวิจารณ์รายการโทรทัศน์ และน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
9.  พูดในโอกาสต่างๆ เช่นเล่าเรื่อง สนทนา อภิปราย พูดติดต่อทางโทรศัพท์ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
10.  มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
11.  แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11   กลอนหก  กลอนแปด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิมเติม                                                   
ท23202       ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ 2กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
  

ฝึกทักษะภาษาไทย  โดยฝึกฟัง ดู เพลง  โฆษณา  แล้ววิเคราะห์ประเด็นความรู้ ความเข้าใจ  สัมภาษณ์
บุคคลส าคัญในท้องถิ่นน ามาเขียนบทความสัมภาษณ์  พูดโต้วาที  ยอวาที เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในชุมชนอ่าน
ออกเสียง อ่านวิเคราะห์บทความ  สารคดี โฆษณาน าไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน กรอกแบบฟอร์มติดต่อ
กับหน่วยงานราชการและเอกชน  เขียนชีวประวัติบุคคลส าคัญในท้องถิ่น  เขียน ค าอวยพรในโอกาสต่าง ๆ 
โฆษณา   แสดงความรู้ ความคิด โต้แย้งบทความ บทโฆษณา  แต่งเพลงสร้างสรรค์สังคม  อ่าน พูดและเขียนได้
อย่างถูกต้องตามหลักการ สร้างสรรค์  มีเหตุผล  มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล  ค้นคว้าจากสื่อรูปแบบต่าง ๆ อย่าง
กว้างขวาง  ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอย่างหลากหลาย   น าความรู้  แนวคิดในการพัฒนาตนและสังคม               
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด                          
กระบวนการปฏิบัติกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา                      
กระบวนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  การสืบค้นข้อมูล  เพ่ือให้เกิดความรู้  มีมารยาทในการใช้ภาษา                           
มีความสามารถในการสื่อสารการคิด การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มุ่งม่ันในการท างาน    
รักท้องถิ่น 
ผลการเรียนรู้รวมทั้งหมด 12 ผลการเรียนรู้ 

1.  อ่านออกเสียงบทความ สารคดีได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
2. วิเคราะห์และวิจารณ์บทความ สารคดี และโฆษณา อย่างมีเหตุผล  เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต 
3. เขียนโฆษณา ค าอวยพรในโอกาสต่าง ๆ  โดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
4. เขียนชีวประวัติบุคคลส าคัญในท้องถิ่น โดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ 

     จากการสืบค้น  สัมภาษณ์  สอบถาม 
5.  เขียนกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ เพ่ือติดต่อทั้งภาครัฐและเอกชน 
6.  มีมารยาทในการเขียน 
7.  วิเคราะห์และวิจารณ์บทเพลงที่ฟัง และน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
8.  พูดในโอกาสต่าง ๆ  เช่น โต้วาที  ยอวาที  ไดถูกต้องตามหลักการ 
9.  สัมภาษณ์บุคคลส าคัญในท้องถิ่นเก่ียวกับประวัติชีวิต ข้อคิดเห็น และทัศนคติได้อย่างถูกต้อง 
10.  มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
11.  แต่งบทเพลงที่มีเนื้อความพัฒนาสังคม 
12. วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากบทเพลงสมัยเก่าและบทเพลงร่วมสมัย 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท 21203   การเขียนความเรียงขั้นสูงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
  

ฝึกกระบวนค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองอย่างอิสระในเรื่องที่ตนเองสนใจ  สามารถน าเสนอหัวข้อ
ที่สนใจค้นคว้า  เรียบเรียงค้นคว้า  อ่านค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล  ฝึกกระบวนการเขียน  เขียนโครงร่างจาก
การศึกษาค้นคว้าเรียบเรียงความคิดความรู้ได้อย่างชัดเจนและเที่ยงตรงและเป็นเชิงวิชาการอย่างแท้จริงในรูปแบบ
ของความเรียงขั้นสูง  จ านวน 3,000  ค า   ประกอบด้วยชื่อเรื่อง  บทคัดย่อ / กิตติกรรมประกาศ  สารบัญ  ค าน า  
เนื้อเรื่อง /  วิธีการ / ผลลัพธ์  สรุปการน าเสนอ  ภาพประกอบภาคผนวก  แล้วสามารถน าเสนอผลงานอย่างเป็น
ล าดับขั้นตอน 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการ
ปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการความรู้
ความเข้าใจ  เพ่ือให้มีความรู้  ความสามารถในการสื่อสาร  ในการคิด  มีวิธีการสั่งสมประสบการณ์ในการค้นคว้า
หาความรู้  สติปัญญาของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งมั่นในการท างาน  และรักความเป็นไทย 

ผลการเรียนรู้รวมทั้งหมด 11 ผลการเรียนรู้ 
1.  บอกความหมายของการเขียนความเรียงขั้นสูง 
2. ระบุองค์ประกอบของความเรียงขั้นสูง 
3. อธิบายกระบวนการในการศึกษา  ค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งที่ตนสนใจ 
4. ระบุเชื่อมโยงเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับวิธีการค้นคว้าหาความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ วิธีการับรู้เชิงทฤษฎีและ

รับรู้จากสิ่งที่เป็นคุณค่าและวัฒนธรรม 
5. เขียนประเด็นปัญหา  เลือกหัวข้อ  และตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจ 
6. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วจัดท าบันทึกข้อมูล 
7. เขียนโครงร่างการเขียนความเรียงขั้นสูงจากการศึกษาเรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดได้ 
8. เขียนเนื้อเรื่อง / วิธีการ / ผลลัพธ์  สรุปแหล่งอ้างอิง  การแสดงภาพประกอบภาคผนวก 
9. เขียนและเรียบเรียงความคิด  ข้อคิดเห็น  หรือข้อเสนอทางวิชาการโดยใช้ภาษาสื่อความหมายถูกต้อง  

ชัดเจนและเป็นส าดับขั้นตอน ในรูปแบบของความเรียงขั้นสูง จ านวน 3,000 ค า ในฉบับต้นร่างและฉบับ
จริง 

10. เขียนสารบัญ  บทคัดย่อ / กิตติกรรมประกาศ / บรรณานุกรม 
11. ตรวจทาน  และแก้ไขความเรียงจากฉบับต้นร่างและฉบับจริง 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม   
ท21204การสื่อสารและการน าเสนอกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3เวลา  40  ชั่วโมง       1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบจากข้อมูล องค์ความรู้จากการศึกษา
ค้นคว้ารายวิชาศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  (Research and  Knowledge Formation) โดยเขียน โครง
ร่าง  บทน า  เนื้อเรื่อง สรุป  ในรูปของรายงานวิชาการ  โดยใช้ค าจ านวน 2,500  ค า มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่
เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย  เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน  เป็นระบบ  มีการน าเสนอในรูปแบบ
เดี่ยว  (Oral  Individual)  หรือกลุ่ม (Oral panel Presentation)  โดยใช้สื่อประกอบที่หลากหลาย  และ
เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เพ่ือให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพเห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 
  
ผลการเรียนรู้รวมทั้งหมด 5   ผลการเรียนรู้ 
 

1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง 
2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย   ความยาว  2,500  ค า 
3. น าเสนอข้อค้นพบข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral Individual Presentation)  

หรือ กลุ่ม (Oral panel Presentation)  โดยใช้สื่อ  อุปกรณ์ในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
4. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 
5. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท 21205  การใช้ห้องสมุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวิวัฒนาการ และประเภทของห้องสมุด  ความหมายของแหล่งเรียนรู้  การเรียนรู้มารยาทใน   
การเข้าใช้ห้องสมุด  ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ  ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด  เรียนรู้
ความหมาย  ความส าคัญ  และประโยชน์ของการอ่าน  ตลอดจนวิธีการอ่านหนังสือที่ดี  และการเขียนบรรณ
นิทัศน์หนังสือ 
               โดยใช้กระบวนการศึกษา  สังเกต  การใช้ห้องสมุด  การอ่าน  การค้นคว้าสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ  ฝึกปฏิบัติด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
               เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  วิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะด้านการ-
อ่าน  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง และประยุกต์ใช้กับการเรียนและในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการเรียนรู้รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู้ 
1.  นักเรียนสามารถอธิบายถึงวิวัฒนาการของห้องสมุด  และจ าแนกประเภทของห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง 
2.  นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของแหล่งเรียนรู้ได้ถูกต้อง 
3.  นักเรียนสามารถเขียนเรียงความเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ในฐานะเป็นพลเมืองที่ดีได้  
4.  นักเรียนเห็นประโยชน์ เห็นคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ 
5.  นักเรียนสามารถบอกชื่อทรัพยากรสารสนเทศท่ีอยู่ในห้องสมุดได้ 
6.  นักเรียนสามารถท่องการจัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบทศนิยมของดิวอ้ีได้ทุกหมวดหมู่ 
7.  นักเรียนสามารถบอกชื่องานบริการและกิจกรรมของห้องสมุดได้อย่างน้อย 5 อย่าง 
8.  นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากหนังสือพิมพ์และวารสารตามที่ก าหนดให้ได้ 
9.  นักเรียนสามารถบอกความหมายของการอ่านได้ 
10.  นักเรียนสามารถบอกความส าคัญของการอ่านได้ 
11.  นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการอ่านได้ 
12.  นักเรียนสามารถเขียนบรรณนิทัศน์หนังสือได้ 
13.  นักเรียนเห็นประโยชน์  เห็นคุณค่า  และมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ท 31101  ภาษาไทย 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1   เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาหลักการอ่านออกเสียง การอ่านตีความ แปลความขยายความ อ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ การเขียน
อธิบาย บรรยาย พรรณนา  เรียงความ  รายงานโครงงาน  เขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การ
พูดสรุปแนวคิด คิดวิเคราะห์ บรรยาย อธิบาย แสดงความคิดเห็นจากการฟัง และการดู ฝึกการอ่านออกเสียง อ่าน
ตีความ แปลความขยายความ อ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เขียนอธิบาย
บรรยาย พรรณนา  เรียงความ รายงานโครงการ เขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  พูดสรุป
แนวคิด คดิวิเคราะห์ บรรยาย  อธิบาย  แสดงความคิดเห็นจากการฟัง และการดู  เลือกฟังและดูเรื่องที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  พูดในโอกาสต่างๆ 
 ศึกษาหลักการใช้ภาษาเกี่ยวกับลักษณะของภาษาไทย  การออกเสียงพยัญชนะ สระวรรณยุกต์ พยางค์ 
ส่วนประกอบของค า แต่งค าประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ  หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม 
การประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์  วรรณกรรมพ้ืนบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรม  รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่องจ าอาขยานและบทประพันธ์ที่มีคุณค่า 
 โดยใช้กระบวนการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ การ
สร้างแผนภาพความคิด การเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ การจัดการเรียนรู้แบบพหูสูต 
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้  มุ่งให้นักเรียนฝึกท าซ้ าๆ จนเกิด
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิด 
 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบ
กิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ พัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพให้มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ  ร่วมกันอนุรักษ์ และสืบสานให้คง
อยู่คู่ชาติไทย มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย   

มาตรฐานและตัวชี้วัดรวมทั้งหมด  20  ตัวชี้วัด 
ท 1.1 ม.4-6/1, 2, 6, 7, 9  ท. 2.1 ม.4-6/1, 2, 3, 8    ท 3.1 ม.4-6/1, 5, 6     ท 4.1 ม.4-6/2, 3, 4  
ท 5.1 ม.4-6/1, 2, 3, 5, 6 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท31102ภาษาไทย 2    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนที่ 2   เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
  ศึกษาหลักการอ่านออกเสียง อ่านตีความ แปลความขยายความ อ่านเชิงวิเคราะห์  วิจารณ์ และประเมิน
ค่า หลักการเขียนอธิบาย บรรยาย พรรณนา จดหมายกิจธุระ เรียงความ ย่อความ รายงานเชิงวิชาการ การ
ประเมินค่างานเขียน หลักการฟัง  การดู  การพูด   ฝึกการอ่านออกเสียง อ่านตีความ แปลความขยายความ อ่าน
เชิงวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินค่า แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  เขียนอธิบายบรรยาย พรรณนา 
จดหมายกิจธุระ ย่อความ เรียงความ รายงานเชิงวิชาการ ประเมินค่างานเขียนรูปแบบต่าง ๆ  ฝึกการพูดสรุป
แนวคิด คิดวิเคราะห์ บรรยาย  อธิบาย  แสดงความคิดเห็นจากการฟัง และการดู  เลือกฟังและดูเรื่องที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  พูดในโอกาสต่างๆ 

 ศึกษาธรรมชาติของภาษา  การออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ พยางค์ ค าที่มาจากภาษาบาลี 
สันสกฤต ค าสมาส อักษรน า หลักการใช้ค า อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น  การสร้างค าไทย แต่งค า
ประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ 

 ศึกษาหลักการวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม การประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์  วรรณกรรม
พ้ืนบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น  วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม  รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้าน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ท่องจ าอาขยานและบทประพันธ์ที่มีคุณค่า 

 โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือ  การสร้างแผนภาพความคิด การเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนแบบ
สืบเสาะ หาความรู้ การเรียนรู้แบบพหูสูต  กระบวนการเรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้   มุ่งให้นักเรียนฝึกท าซ้ าๆ 
จนเกิดทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิด 

 เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาในรายวิชาอ่ืน การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และใช้
ส าหรับพัฒนาวิชาชีพต่อไป รวมถึงมีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

มาตรฐานและตัวชี้วัดรวมทั้งหมด  19  ตัวชี้วัด 

 ท 1.1 ม.4-6/1, 3 , 6, 9  ท 2.1 ม.4-6/1 , 2 , 5, 6, 8   ท 3.1ม.4-6/1,3,4,6 
 ท 4.1 ม.4-6/2, 4  ท 5.1 ม.4-6/2 , 3 , 5 , 6  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท  32101   ภาษาไทย 3    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่  1   เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 อ่านร้อยแก้ว  ร้อยกรอง  บทความ   สารคดี  เรื่องสั้น บทละคร โคลง ร่าย ฉันท์ ลิลิต และวรรณกรรม
พ้ืนบ้าน ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อตีความ แปลความ ขยายความ  ท่องจ าบทประพันธ์ที่ไพเราะ 
ประเมินค่าโดยใช้ประสบการณ์ และความรู้อย่างหลากหลาย เลือกอ่านหนังสือจากแหล่งเรียนรู้และสื่อสารสนเทศ 
เพ่ือความรอบรู้เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อการท างาน การประกอบอาชีพมีมารยาท และมีนิสัยรักการอ่าน 

 เขียนสะกดค า เรียงความ ย่อความ การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์รายงานโครงงาน สารคดี การแต่งค า
ประพันธ์ประเภทร่าย และรู้จักตั้งประเด็นหัวข้อการเขียน โดยใช้กระบวนการเขียนเพ่ือพัฒนาการเขียน มีการ
อ้างอิง ข้อมูลสารสนเทศ ได้อย่างถูกต้อง มีมารยาทการเขียนและมีนิสัยรักการเขียนฟัง ดู สื่อ รูปแบบต่างๆ พูด
โน้มน้าวใจ พูดเพ่ือความบันเทิง วิเคราะห์ วิจารณ์สิ่งที่ได้ฟัง  ได้ดู ในโอกาสต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ โดยใช้ภาษาถูกต้องชัดเจน มีเหตุผล ใช้กิริยาท่าทาง และการแสดงออกที่เหมาะสมตามหลักการพูด มี
มารยาทในการฟัง การดูและการพูด 

 ศึกษาลักษณะภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา อิทธิพลของภาษาต่างประเทศท่ีมีต่อภาษาไทย การใช้
ประโยคซับซ้อน การใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน สร้างสรรค์งานวิชาการการใช้ตัวเลขไทย การแต่งร่ายโคลง ฉันท์ 
รู้จักใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความรู้ การท างาน อาชีพและการด าเนินชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรมและ
มีคุณธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ 

 ศึกษาประวัติวรรณคดีและวรรณกรรมแต่ละสมัยปัจจัยแวดล้อมท่ีท าให้เกิดวรรณคดีและวรรณกรรม การ
พิจารณาเรื่องที่อ่าน เพ่ือประเมินค่าด้านวรรณศิลป์ เนื้อหาคุณค่าทางสังคม ของวรรณกรรมพ้ืนบ้าน เพ่ือเป็น
ความรู้พื้นฐานการเข้าใจโลกทัศน์และวิถีของคนไทย 

มาตรฐานและตัวชี้วัดรวมทั้งหมด  20  ตัวชี้วัด 

ท1.1  ม.4-6/1,2,6 ท 2.1  ม.4-6/1,3,6,8 ท 3.1  ม.4-6/1,2,3,4,5,6  ท 4.1  ม.4-6/1,2,4,6 

ท 5.1  ม.4-6/1,2,6 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท 32102  ภาษาไทย4     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่  2   เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 อ่านงานประพันธ์ร้อยแก้ว ร้อยกรอง  ประเภทบทความ สารคดี เรื่องสั้น นวนิยาย  กาพย์ กลอน โคลง 
ร่าย ฉันท์ ลิลิต และ วรรณกรรมพ้ืนบ้าน เพ่ือสรุปความ , อธิบายความ ขยายความ วิเคราะห์ วิจารณ์ ตาม
หลักการอ่านและพิจารณาหนังสือ น าความรู้จากการอ่านมาใช้พัฒนาสมรรถภาพ การเขียน การพูด การคิด     
การตัดสินใจ แก้ปัญหา และสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต ท่องจ าบทประพันธ์ที่ไพเราะ มีมารยาทในการอ่าน มี
นิสัยรักการอ่าน และเลือกอ่านหนังสือ จากสื่อสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
 เขียนสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขรวิธี บันเทิงคดี เขียนเชิงสร้างสรรค์และเชิงวิชาการ รู้จักตั้งประเด็น
เป้าหมายของการเขียน ฝึกแต่งค าประพันธ์ประเภทฉันท์ มีมารยาทในการเขียน มีนิสัยรักการเขียนใช้กระบวนการ
เขียนพัฒนางานเขียนให้มีประสิทธิภาพ และการใช้ตัวเลขไทย 
 ฝึกฟัง และดู สื่อรูปแบบต่างๆพูดเพ่ือความบันเทิง พูดเสวนา อธิบายความ บรรยาย และพรรณนา อย่างมี
วิจารณญาณโดยใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมและน่าฟังอย่างมีเหตุผล มีกริยาท่าทางและการแสดงออกท่ีเหมาะสม
ตามหลักการพูด มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด 
 ศึกษาลักษณะภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย การ
สร้างค าศัพท์ ศัพท์บัญญัติ ค าเฉพาะกลุ่ม การสร้างประโยคซับซ้อนในการสื่อความ การใช้ค าราชาศัพท์ ให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานของบุคคล การใช้ค าถูกต้องตามระดับภาษาสอดคล้องกับวัฒนธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่ง
โคลง ร่าย ฉันท์ ลิลิต รู้จักเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความรู้ การท างาน อาชีพและการด าเนินชีวิต 

ศึกษาวรรณกรรมแต่ละสมัย ศึกษาวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี บทความ กวีนิพนธ์ 
ประเภท กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ ร่าย ลิลิต บทละคร และบทกวีนิพนธ์ร่วมสมัย ศึกษาคุณค่าภูมิปัญญา ปัจจัย
แวดล้อมที่ก่อให้เกิดวรรณคดีและวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เข้าใจโลกทัศน์และวิถีชีวิตของคนไทยจากการอ่าน
วรรณคดีวรรณกรรมวิเคราะห์องค์ประกอบของงานประพันธ์ ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์และด้านสังคมสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดคุณค่าในชีวิต ประจ าวัน 

มาตรฐานและตัวชี้วัดรวมทั้งหมด  19  ตัวชี้วัด 

ท1.1 ม.4-6/1,7,8,9  ท2.1 ม. 4-6/4,5,6,7   
ท 3.1 ม. 4-6/3,4,6 
ท4.1  ม.4-6/2,4,5,6,7  ท 5.1  ม.4-6/4,5,6 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท33101  ภาษาไทย5    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนที่  1  เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาหลักการอ่านและวินิจสาร  อ่านและวินิจสารในวรรณคดีและวรรณกรรม  สรุปแนวคิด  วิเคราะห์  
สังเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  ด้านวรรณศิลป์  ด้านสังคมและท่องบทอาขยานที่มี
คุณค่า  เสนอความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  ดู  อย่างมีเหตุผล  เขียนหรือพูดแสดงทรรศนะ  โต้แย้งและโน้มน้าวใจ  
ตลอดจนเขียนรายงานการค้นคว้า  รายงานเชิงวิชาการ  รายงานโครงงาน  และใช้ภาษาได้เหมาะสมกับโอกาส
และระดับบุคคล 

 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา  กระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ  แบบบูรณาการ  แบบโครงงาน  
แบบสร้างองค์ความรู้  และแบบสืบเสาะสืบค้น 

 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร  เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ท าให้สามารถ
ประกอบธุรกิจ  การงาน  และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข  และเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้  ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  เพื่อพัฒนาความรู้  กระบวนการคิดวิเคราะห์  
วิจารณ์  และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ศึกษาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ  
รักและภูมิใจในความเป็นไทย  ร่วมใจกันอนุรักษ์สืบสานมรดกด้านภาษาสืบไป 

มาตรฐานและตัวชี้วัดรวมทั้งหมด  23  ตัวช้ีวัด 

 ท 1.1  ม.4-6/1,2,3,4,5,8 

 ท 2.1 ม.4-6/1,5,6,8 

 ท 3.1 ม.4-6/1,2,3,5,6 

 ท 4.1 ม.4-6/1,3,4 

 ท 5.1 ม.4-6/1,2,3,4,6 

  

 

 
 
 
 



 
 

หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
54 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ท33102  ภาษาไทย6     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนที่  2  เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  สังเคราะห์  วิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินค่า  แสดงความคิดเห็น  ตีความ  แปลความ  ขยายความ  
จากการอ่านวรรณคดี  วรรณกรรม  จากการฟัง  การดู  สื่อ  สิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เขียนสื่อความ  เขียน
เรียงความในโลกอุดมคติ  เขียนบันทึกจากการศึกษาค้นคว้า  จากแหล่งเรียนรู้เพื่อไปพัฒนาตนเอง  เขียนบทร้อย
กรองประเภทฉันท์  รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบ้าน  เขียนรายงานการค้นคว้าภูมิปัญญาทางภาษา  ผลิตงานเขียน
เป็นหนังสือเล่มเล็ก  และท่องบทอาขยาน  บทประพันธ์ที่มีคุณค่า 

 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา  และกระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ  แบบบูรณาการ  แบบโครงงาน  
แบบสร้างองค์ความรู้  แบบส ารวจสืบค้น  แบบความเรียง  (Storyline) 

     เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร  เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ท าให้สามารถ
ประกอบธุรกิจ  การงาน  และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข  และเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้  ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  เพ่ือพัฒนาความรู้  กระบวนการคิดวิเคราะห์  
วิจารณ์  และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ศึกษาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ  
รักและภูมิใจในความเป็นไทย  ร่วมใจกันอนุรักษ์สืบสานมรดกด้านภาษาสืบไป 

มาตรฐานและตัวชี้วัดรวมทั้งหมด  16  ตัวช้ีวัด 

 ท 1.1  ม.4-6/1,2,3,9 

 ท 2.1 ม.4-6/2,4,7 

 ท 3.1 ม.4-6/4,6 

 ท 4.1 ม.4-6/4,5,7 

 ท 5.1 ม.4-6/1,4,5,6 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท 30201  การอ่าน 1     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาหลักภาษาไทยเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของภาษาไทย ระบบเสียงและอักษรไทย  
การเขียนค าในภาษาไทย การยืมค าภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย การสร้างค าในภาษาไทย รวมทั้งการคิด
วิเคราะห์ ชนิดและหน้าที่ของค าในภาษาไทย กลุ่มค าและประโยค เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักภาษาไทย 
สามารถน าความรู้ไปใช้วิเคราะห์การใช้ภาษาไทยและใช้ได้อย่างถูกต้อง อันจะน าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนา
ภาษาไทย 
 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา  และกระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ  แบบบูรณาการ  แบบโครงงาน  
แบบสร้างองค์ความรู้  แบบส ารวจสืบค้น  แบบความเรียง  (Storyline) 
ผลการเรียนรู้รวมทั้งหมด  17  ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกประวัติความเป็นมาของภาษาไทยได้ 
 2. บอกลักษณะของภาษาไทยได้ 
 3. อธิบายเรื่องเสียงและตัวอักษรในภาษาไทยได้ 
 4. เขียนรูปอักษรไทยได้ถูกต้อง 
 5. บอกข้อแตกต่างระหว่างเสียง  และรูปอักษรไทยได้ 
 6. อธิบายสาเหตุการรับภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยได้ 
 7. อธิบายการอ่านออกเสียงค าในภาษาต่างประเทศท่ีน ามาใช้ในภาษาไทยได้ 
 8. บอกข้อสังเกตค าภาษาต่างประเทศได้ 
 9. อธิบายลักษณะของค ามูลได้ 
 10. บอกวิธีการสร้างค าในภาษาไทยได้ 
 11. บอกวิธีการสร้างค าภาษาอ่ืน  ที่ใช้ในภาษาไทยได้ 
 12. บอกชนิดและหน้าที่ของค าในภาษาไทยได้ 
 13. วิเคราะห์ค าในประโยคได้ 
 14. อธิบายความหมายของกลุ่มค าได้ 
 15. ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างค าประสม  กลุ่มค า  และประโยคได้ 
 16. บอกลักษณะของประโยคชนิดต่างๆได้ 
 17. น าถ้อยค ามาสร้างประโยคเพ่ือการสื่อสาร ได้ถูกต้องและเหมาะสม 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
ท 30202  การอ่าน 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเพลงพ้ืนบ้าน  ปริศนาค าทาย  ภาษิตและส านวน  ต านาน  นิทาน  นิยาย  เรื่องเล่า  โดยให้ศึกษา
เกี่ยวกับที่มา  เนื้อหา  ค าศัพท์  ส านวน  ความหมาย  และอิทธิพลที่มีต่อการด ารงชีวิต  เพ่ือให้มีความรู้  ความ
เข้าใจ  เห็นคุณค่า  และร่วมมือในการอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่น 

 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา  และกระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ  แบบบูรณาการ  แบบโครงงาน  
แบบสร้างองค์ความรู้  แบบส ารวจสืบค้น  การคิดวิเคราะห์และคิดวิจารณญาณ 

ผลการเรียนรู้รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้  

1. สามารถอธิบายความของค าว่า วรรณกรรมท้องถิ่น ได้ 
2.มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของวรรณกรรมท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอีสานได้ 
3. สามารถวิเคราะห์บทบาทและเปรียบเทียบวรรณกรรมท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของชาว
อีสานได้ 
4.สามารถน าความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตได้ 
5.สามารถปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับค่านิยมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
6.สามารถวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานได้ 
7.สามารถเล่านิทาน ปริศนาค าทาย หรือวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานได้อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
ท30203  การเขียน 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 ฝึกเขียนในรูปแบบต่างๆ  โดยเน้นการล าดับความให้ผู้อ่านได้รับสารอย่างชัดเจน  เลือกใช้โวหารให้
เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและโอกาส  และอาจให้เขียนบทร้อยกรองอย่างง่ายๆ  แสดงความคิดและความรู้สึก  เพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะการเขียนในรูปแบบต่างๆ  สามารถเขียนแสดงความต้องการความคิดและความรู้สึกได้ถูกต้อ งตา
มารยาทและธรรมเนียมการเขียน 

ผลการเรียนรู้รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การผูกประโยคได้อย่างถูกต้อง 
2.มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียนย่อหน้าได้ถูกต้อง 
3.มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนย่อความหลายย่อหน้าและสามารถน าไปใช้ได้ 
4.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ประเภท หลักการเขียนบันทึกและสามารถน าการเขียนไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
5.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ หลักการเขียนประกาศรูปแบบต่างๆ และสามารถ
ปฏิบัติการเขียนประกาศได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
6.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทั่วไป ประเภทของจดหมาย และสามารถเขียนจดหมายได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักการเขียน 
7.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเขียนรายงาน และสามารถเขียนรายงานตามหลักเกณฑ์ได้อย่าง
ถูกต้อง 
8.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทั่วไปในการเขียนเรียงความ และปฏิบัติการเขียนเรียงความได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
9.มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของการย่อความ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
10.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของบทร้อยกรอง และปฏิบัติการแต่งวรรณกรรมร้อยกรองได้
ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท 30204  การเขียน  2      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 
น าข้อมูลที่ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นทวีวัฒนา  พิพิธภัณฑ์ทวีวัฒนา   บ้านพิพิธภัณฑ์โรงเรียน

เกษตรทฤษฎีใหม่  พุทธมณฑล  สวนกล้วยไม้ของนายสมิน  บ ารุงพืช   ถนนอุทยานวัดปุรณาวาส   และโรงเรียน
คลองต้นไทร  เป็นสื่อการสอนเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล    น ามาเขียนเป็นสารคดีการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และจัดท าสื่อ
ที่เป็นแผ่นพบั เพ่ือน าไปเผยแพร่ในชุมชนและบุคคลทั่วไปอย่างมีคุณภาพ 
ฝึกใช้กระบวนการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ  โดยเน้นการใช้ค า  ส านวนโวหาร  ในการเขียนเรียบเรียง  ล าดับความ
ให้ผู้อ่านได้รับสารอย่างชัดเจน  เลือกใช้ระดับภาษา  ท่วงท านองการเขียนเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและโอกาส  เขียน
จดหมาย  ย่อความ  บันทึก  เรียงความ  เขียนประกาศ  ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์  เขียนรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ  และฝึกการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ  และกาพย์ยานี  ได้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 10      ผลการเรียนรู้ 
 

1. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ถ้อยค าเพ่ือสื่อความหมายได้ถูกต้องและชัดเจน 
2. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ส านวนโวหารได้เหมาะสมกับเนื้อหาและโอกาส 
3. มีความรู้ความเข้าใจและเขียนย่อความได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
4. มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนเรียงความโดยใช้โวหารแบบต่าง ๆ  
5. มีความรู้ความเข้าใจและเขียนจดหมายได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
6. มีความรู้ความเข้าใจและเขียนบันทึกต่างๆ  ได้ 
7. มีความรู้ความเข้าใจและเขียนรายงานการค้นคว้าได้ถูกต้องทั้งรูปแบบและการใช้ภาษา 
8. มีความรู้ความเข้าใจและเขียนประกาศได้ถูกต้องตามารูปแบบที่ก าหนด 
9. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะค าประพันธ์ประเภทร้อยกรองอย่างง่าย ๆ   
10. มีความรู้ความเข้าใจและเขียนค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ  และกาพย์ยานี  ได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท 30205 การเขียนความเรียงขั้นสูง 1          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
                                    ศึกษาความหมายและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการค้นคว้า การใช้สารสนเทศ แหล่ง
และทรัพยากรสารสนเทศ การเลือกสรรสื่อการอ่าน การสืบค้นข้อมูล การเขียนรายงานเชิงวิชาการตามรูปแบบ
การเขียนโดยใช้กระบวนการอ่านการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการเขียน เห็นคุณค่าการอ่าน มุ่งมั่น
ในการท างาน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เขียนเรียงเรียงความคิด ข้อคิดเห็น ข้อเสนอทาง
วิชาการ ก าหนดชื่อหัวข้อรายงานเชิงวิชาการ ก าหนดประเด็นปัญหา เขียนสื่อความให้ผู้อ่านเข้าใจความเป็นมา
ของชื่อเรื่อง ความน่าสนใจของเรื่องที่เขียน คุณค่าของการศึกษา เขียนข้อมูลสารสนเทศ เขียนการน าเสนอข้อมูล
ความคิดอย่างเป็นล าดับขั้นตอนและเขียนสรุปความ(Conclusion – Research Question) 
 
ผลการเรียนรู้รวมทั้งหมด  9     ผลการเรียนรู้ 
 

1. มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการน าเสนอข้อมูลความคิดอย่างเป็นระบบ 
2. เขียนน าเสนอแนวความคิด ความคิดเห็น จากหัวข้อเรื่องที่คัดเลือก 
3. เสนอหัวข้อความเรียงตามระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 
4. เขียนข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่ศึกษาและใช้ภาษาสื่อความหมายชัดเจน 
5. เขียนบทคดัย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ 
6. เขียนการน าเสนอประกอบค าอธิบายด้วยแผนภาพ ภาพประกอบ และตาราง 
7. เขียนเอกสารอ้างอิง บรรณานุกรมและภาคผนวก 
8. เขียนการน าเสนอ การอ้างอิงถ้อยค าหรือความคิดเห็นด้วยภาษาท่ีถูกต้องชัดเจน 
9. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบการวิจัยเบื้องต้น 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท 30206การเขียนความเรียงข้ันสูง 2          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาและฝึกกระบวนการค้นคว้าด้วยตนเองอย่างอิสระเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้เรียนสนใจจากสาระการเรียนรู้ที่
ต้องการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม การถ่ายทอด/สื่อความหมาย แนวคิดและข้อมูลลักษณะเป็นเป็นความเรียงทาง
วิชาการการเขียนโครงร่าง การเขียนค าน า เนื้อเรื่อง และสรุปการเขียนเรียบเรียงเชื่อมโยงอย่างเป็นขั้นตอน 
สมเหตุสมผล สละสลวย ใชค้ าส าหรับการเขียนผลงานจ านวน 4,000 ค าโดยเน้นกระบวนการศึกษา ค้นคว้า ใช้
ข้อมูลจากการค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ กระบวนการโต้แย้งและสนับสนุนอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพ่ือให้
มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการศึกษา ค้นคว้าที่เหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์มีวิธีการ
และสั่งสมประสบการณ์ในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยสติปัญญาของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการเรียนรู้รวมทั้งหมด 6     ผลการเรียนรู้ 

1.  ระบุความเชื่อมโยงเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับวิธีการค้นคว้าหาความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆวิธีการ     รับรู้
เชิงทฤษฎีและการรับรู้จากสิ่งที่เป็นคุณค่าทางวัฒนธรรม 

2.  อธิบายกระบวนการในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ เกี่ยวกับสิ่งที่ตนสนใจ 
3.  บอกความหมายของการเขียนความเรียงขั้นสูง 
4.  ระบุองค์ประกอบของการเขียนความเรียงขั้นสูง 
5.  เขียนโครงร่าง จากการศึกษาค้นคว้าเรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดได้อย่างชัดเจน 

เที่ยงตรงและเป็นเชิงวิชาการอย่างแท้จริง 
6.  เขียนความเรียงขั้นสูงจากการค้นคว้าอย่างอิสระ โดยใช้ค าส าหรับการเขียนผลงาน จ านวน 4,000 ค า 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ท30261  ภาษากับวัฒนธรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาวัฒนธรรมในการใช้ภาษา  ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับศิลปะแขนงต่าง ๆ   
การใช้ภาษาท่ีสัมพันธ์กับประเพณีโดยทั่วไปและเฉพาะท้องถิ่น  และความส าคัญของภาษาในการสืบทอด
วัฒนธรรมไทย  เพ่ือให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของภาษาของภาษาในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือรักษาและสืบทอด
วัฒนธรรมไทย 

ผลการเรียนรวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู้ 

1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและลักษณะของวัฒนธรรมไทย 
2.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม 
3.อธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการใช้ภาษาและองค์ประกอบที่ท าให้เกิดวัฒนธรรมใน การใช้ภาษา 
4.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประเภทของศิลปกรรมไทยได้ 
5.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาษากับศิลปกรรมไทยได้ 
6.ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปกรรมไทย 
7.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความหมายและประเภทของประเพณี 
8.วิเคราะห์ลักษณะแตกต่างของประเพณีแต่ละท้องถิ่น 
9.อธิบายความส าคัญของภาษาไทยที่มีต่อประเพณีไทยและส านวนไทยที่มาจากประเพณี 
10.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและประเภทของคติชาวบ้าน 
11.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาษากับคติชาวบ้านได้ 
12.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาษาในการสืบทอดวัฒนธรรมไทยได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท 30262  ภาษาวิเคราะห์เชื่อมโยง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

อ่านจับใจความ ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน แสดงความสัมพันธ์เรื่อง 
ที่อ่านและน าความรู้ ความคิด จากการอ่านมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียนและพัฒนาความรู้ทางอาชีพ น าไป
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต มีมารยาทและนิสัยรักการอ่าน โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และ
กระบวนการปฏิบัติจริงเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5     ผลการเรียนรู้ 
 

1.  อ่านจับใจความส าคัญเรื่องที่อ่านได้ 
2. ตีความ แปลความ เชื่อมโยงความจากเรื่องที่อ่านได้ 
3. เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 
4. เขียนย่อความ วิเคราะห์ความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์จากเรื่องที่อ่านได้ 
5. มีมารยาทและนิสัยรักการอ่าน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท 30281       วรรณคดีวิจารณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6  เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิวัฒนาการของการวิจารณ์วรรณคดีและประวัติวรรณคดีวิจารณ์  แนววิจารณ์แบบต่าง ๆ  ข้อมูล

ประกอบการวิจารณ์วรรณคดี  การวิจารณ์วรรณคดีและลการประเมินคุณค่าวรรณคดีโดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  
มีความสามารถในการคิด  คิดวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้รู้และเข้าใจ เกิดความมุ่งม่ันในการท างาน  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มีมารยาทในการวิเคราะห์ 
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด5  ผลการเรียนรู้ 
 
 1. มีความรู้เรื่องวิวัฒนาการของการวิจารณ์วรรณคดีและประวัติวรรณคดีวิจารณ์ 
 2. มีความรู้เรื่องแนววิจารณ์แบบต่าง ๆ   

3. มีความรู้เรื่องข้อมูลประกอบการวิจารณ์วรรณคดี   
4. มีความสามารถในการวิจารณ์วรรณคดี 
5. มีมารยาทในการวิจารณ์วรรณคดี 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ท30282  วรรณกรรมปัจจุบัน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6  เวลา  40  ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 อ่านงานประพันธ์ประเภทชีวประวัติ  บทความ  บทละครพูด  เรื่องสั้น  นวนิยาย  บทร้อยกรองขนาดสั้น  
พิจารณาการใช้ค า  ข้อความ  ส านวนโวหาร  ประเด็นส าคัญของเรื่อง  แยกเนื้อหา 

ที่แสดงอารมณ์  แสดงข้อเท็จจริง  และความคิดเห็น  เพ่ือให้เข้าใจสารของผู้แต่ง  เกิดจินตนาการ  เข้าใจถึงความ
ไพเราะ  และความงามของวรรณกรรม 

 โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา  และกระบวนการแบบกลุ่มร่วมมือ  แบบบูรณาการ  แบบโครงงาน  
แบบสร้างองค์ความรู้  แบบส ารวจสืบค้น 

ผลการเรียนรู้รวมทั้งหมด 9  ผลการเรียนรู้ 

1.บอกความหมายของค าว่า วรรณคดี วรรณกรรม วรรณศิลป์วรรณกรรมปัจจุบันหรือวรรณกรรมร่วมสมัยได้ 
2.บอกวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยได้โดยสังเขป 
3.บอกประเภท  และรูปแบบของวรรณกรรมปัจจุบันได้ 
4.เปรียบเทียบลักษณะของวรรณกรรมปัจจุบัน  และวรรณกรรมสมัยก่อนได้ 
5.บอกแนวการอ่านวรรณกรรมเชิงวิจารณ์ได้ 
6.บอกความเป็นมา  ประเภท  และองค์ประกอบของนวนิยาย  เรื่องสั้น  บทความ  บทละคร  ชีวประวัติ  
และบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง 
7.เมื่อก าหนดเรื่องให้อ่าน  นักเรียนสามารถตีความหมายของค า  ข้อความ  ส านวนโวหาร  ในเรื่องที่อ่านได้
ถูกต้อง 
8.วิเคราะห์วิจารณ์ประเมินค่า  นวนิยาย  เรื่องสั้น  บทละคร  บทร้อยกรอง  ได้ตามศักยภาพ 
9.บอกข้อคิดหรือแนวทางในการด าเนินชีวิต  จากเรื่องที่อ่านได้ 
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ค าสั่งโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 

ที ่๙๔ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 
 

             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ มุง่เน้นให้การปฏิรูประบบ
บริหารและการจัดการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้มีเอกภาพทางนโยบายและมีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจไปสู!เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และกระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใน
โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๒ และใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ไดด้ าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามบริบทและความต้องการของท้องถิ่น และประกาศใช้ตั้งแต่ ปีการศึกษา 
๒๕๕๓ประกอบกับค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที ่สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ลง
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่๓๐/๒๕๖๑ เรื่อง ให้
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง การ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๑๑กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐จึงเห็นควรให้มีการตรวจสอบองค์ประกอบ
หลักสูตรของโรงเรียน เพ่ือให้ทราบจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑บรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลางก าหนดหรือไม! เพ่ือ
น าไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา นโยบายรัฐบาล การบูรณาการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวิถีพุทธ หลักสูตรเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรอาเซียน การจัด 
การศึกษาตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา 
            เพ่ือให้การด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ (๑) 
แห่งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที ่๕๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ 
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ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที ่๕๑๒/๒๕๕๙ เรื่องการมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ และหนังสืออ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งจึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ ทบทวน 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

๑) นายวัฒนา    พลอาษา   ผู้อ านวยการ        ประธานกรรมการ 
๒) นายชินกร   โตกลาง   รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
๓) นายยุทธศาสตร์    กมลชู    ผู้ช่วยอ านวยการ  กรรมการ 
๔) นายคุลี   มณีโสม    ผู้ช่วยผู้อ านวยการ    กรรมการ 
๕) นายวรรณชัย   กมลศิลป์                  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป     กรรมการ 
๖) นางสาวทัศนีย์   สนั่นเอื้อ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
๗) นางสุรีย์พร   บุญสินชัย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ  กรรมการ 
๘) นางประภาวรรณ   สิทธิเสนา   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริหารบุคคล กรรมการ 
๙) นายทินกร  มลาขันธ์                 หัวหน้ากลุม่บริหารงานวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่     อ านวยการ ประสานงาน ให้ค าแนะน าปรึกษา อ านวยความสะดวก ก ากับติดตามตลอดจน

พิจารณาแกไ้ขปญัหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินงานให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑. นางวันดี   เขจรักษ์   คร ูคศ.๓   ประธานกรรมการ 
๒. นายวรรณชัย   กมลศิลป์ คร ูคศ.๓   กรรมการ 
๓. นางจุฬาภรณ์   สินธิทา คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๔. นางนิจพร   ขามชู   คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๕. นางเอ้ือมพร   นราทร   คร ูคศ.๒    กรรมการ 
๖. นางสุภาภรณ์   จอมค าสิงห์ คร ูคศ.๒    กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑. นายมนตรี   กาสี   คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นายทินกร   มลาขันธ์  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๓. นางสนทยา  อินทร์พจน์  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๔. นางสาวสุวิชชา  จรบุรมณ ์ คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๕  นางสาวภัควลัญช์  ค าทองเทพ คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๖. นางสาวทัศนีย์   สนั่นเอื้อ  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๗. นางสาวพีริยา   พันทะสาร  คร ูคศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑. นางอุษา   ชมภูพฤกษ์  คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นางนงนุช  ศรีนุกูล   คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๓. นางประภาวรรณ  สิทธิเสนา  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๔. นางสาวธัญทิวา  บุญศล  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
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๕. นางพจนา   มอไธสง   คร ูคศ.๒    กรรมการ 
๖. นางศศิธร  คงครบ   คร ูคศ.๒    กรรมการ 
๗. นางเปรมจิตร  วงค์กระโซ่  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๘. นางณปัช  ชัยสุขจินดา  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๙. นางพจนีย์   หรเพลิด   พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๐. นายวราเวช  ระดาไสย์  พนักงานราชการ    กรรมการ 
๑๑. นางสาวมนปรียา  โพธิ์ชัยหล้า  พนักงานราชการ    กรรมการ 
๑๒. นางสุรีย์พร   อนันต์            ครู คศ ๒    กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑. นายนิกร    แหลมกี่ก่ า  คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นายคุลี   มณีโสม   คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๓. นายสุประเทพ   บุญสินชัย  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๔. นายเตรียมใจ  ตาลทอง คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๕. นางสุรีย์พร  บุญสินชัย  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๕. นายสุบิล  วรชัย   พนักงานราชการ   กรรมการ 
๖. นายธีระสิทธิ์  วิเศษศิลป์  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๗. นางวรินทร์ทิพย์  ค าจุมจัง       ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
๘. นางนุชจรินทร์  สุวรรณศรี  คร ูคศ.๒    กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑. นายกมล   บุญสินชัย   คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นายยุทธศาสตร์   กมลชู  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๓. นายวุฒิชัย  มุลเมืองแสน  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑. นายดุสิต   ดลปัดชา   คร ูคศ.๒    ประธานกรรมการ 
๒. นายทองพูน   สุขรัตน์    คร ูคศ.๑    กรรมการ 
๓. นายธนวัฒน์   ธนาไสย์  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
๔. นางสาวมยุรา   ภูมิบุญช ู คร ูคศ. ๑    กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๑. นางลออ   แร่ทอง   คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสมจิตร   ชูศรีเมฆ  คร ูคศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑. นางสาวสาธกา    ตาลชัย  คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นางรัตน์ธนพร   ตาลทอง  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๓. นายชูศิลป์   ดงตะไน   คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๔. นางสาวปิยฉัตร  วิมลพล  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๕. นางสวานันทนา   ภานุเมศ  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๖. นางฉัตรลดา   มลาขันธ์ คร ูคศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 
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 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๑. นายสนทยา  อินทร์พจน์  คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นายมนตรี    กาสี     คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๓. นางประภาวรรณ   สิทธิเสนา  คร ูคศ. ๓    กรรมการ 

มีหน้าที่ 
๑. ประชุม วางแผน เตรียมการ ศึกษา วิเคราะห์_ เอกสารหลักสูตรของโรงเรียนหลักสูตรกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา นโยบายรัฐบาล 
การบูรณาการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวิถีพุทธ หลักสูตร
เทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรอาเซียนการจัดการศึกษาตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู4” 
การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา เพ่ือน ามาบูรณาการจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒. ด าเนินการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรของโรงเรียน (วิสัยทัศน_โรงเรียน สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียน ค าอธิบายรายวิชา กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เกณฑก์ารจบหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล) เพ่ือให้ทราบจุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงแก้ไข มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน สาระ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และบริบทของโรงเรียนบรรลุตามท่ีหลักสูตร
แกนกลางก าหนดหรือไม่ 

๓. ประชุมเสนอผลการตรวจสอบในภาพรวม ปัญหา ข้อแนะน า เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

๔. น าผลที่ไดจ้ากข้อ ๑ – ๓ ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 
๕. รายงานผลการด าเนินงาน จัดท าข้อมูล จัดพิมพ์ ต่อไป 

๓. คณะกรรมการตรวจทาน จัดพิมพ์ ประกอบด้วย 
๑. นายทินกร   มลาขันธ์   หัวหน้ากลุม่บริหารงานวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. นายมนตรี  กาสี   หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       กรรมการ 
๓. นางอุษา   ชมภูพฤกษ์   หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
๔. นายนิกร   แหลมกีก่ า  หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
๕ นายกมล  บุญสินชัย   หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ   กรรมการ 
๖. นายดุสิต   ดลปัดชา   หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ    กรรมการ 
๗. นางสาวสาธกา  ตาลชัย  หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ กรรมการ 
๘. นางลออ   แร่ทอง   หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   กรรมการ 
๙. นางวันดี   เขจรรักษ์   หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
๑๐. นางฉัตรลดา   มลาขันธ์  หัวหน้างานวัดผล    กรรมการและเลขานุการ 
๑๑  นางสาวพีริยา  พันทะสาร     หัวหน้างานทะเบียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
น าผลที่ไดจ้ากการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรของโรงเรียน (วิสัยทัศน์โรงเรียนสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียนค าอธิบายรายวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เกณฑ์การจบหลักสูตร การวัดผลและประเมินผลของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจทานความถูกต้อง รูปแบบการ
พิมพ์ น าร่างหลักสูตร ฯ เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ เข้ารูปเล่มใหเ้รียบร้อยต่อไป 
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ขอให้ครูและบุคลากรที่ได้รับการแตง่ตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผนด าเนินงาน ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีไดร้ับมอบหมายด้วยเรียบร้อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดผลดีแกท่างราชการสืบไป ถ้าพบ
ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ปัญหาข้อจ ากัดอุปสรรคประการใด ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ให้แจ้งกลุ่มการบริหารงาน
วิชาการทราบเพื่อแก้ไข และรายงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก้ไขต่อไป 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่   ๔    เดือน  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 

                                                                  
(นายวัฒนา   พลอาษา) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ชยัชนูปถัมภ์ 
 


